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Berita SABDA 002/Februari/2006  
Berita SABDA  

1. Distribusi CD SABDA© 

Puji syukur untuk campur tangan Tuhan dalam proses penyelesaian dan pencetakan 
CD SABDA© versi 3.0. Sampai saat ini proses cetak CD masih harus dilakukan secara 
bertahap karena keterbatasan dana. Tapi puji Tuhan sejak awal September 2005 
hingga Januari 2006 ini sebagian CD yang sudah dicetak sudah bisa didistribusikan 
dengan gratis ke beberapa wilayah di Indonesia, bahkan ke luar negeri.  

Tim distribusi CD SABDA© telah bekerja keras untuk memproses data- data para 
pemesan CD SABDA© yang sudah menunggu sejak setahun ini, bahkan ada yang 
sudah memesan dari dua-tiga tahun sebelumnya. Mudah-mudahan dengan mulai 
didistribusikannya CD SABDA© ini, para pemesan, termasuk diantaranya para anggota 
BERITA SABDA, tidak harus menunggu lebih lama lagi.  

Pendistribusian CD SABDA© tidak kami lakukan dengan mengirimkan CD ini satu 
persatu ke alamat pemesan lewat pos, karena beban biaya pengiriman akan cukup 
berat bagi kami. Karena itu kami memutuskan untuk memakai sistem RDC (Regional 
Distribution Center), yaitu menunjuk salah seorang Sahabat YLSA yang telah bersedia 
secara sukarela menjadi Distributor CD SABDA© di tempat di mana dia tinggal. Dengan 
demikian kami bisa lebih menghemat biaya sekaligus lebih efektif karena para 
pengguna SABDA© di kota tersebut bisa saling mengenal.  

Berikut ini daftar tempat-tempat yang sudah memiliki RDC SABDA:  

Bali  Jakarta Timur  Pontianak  
Bandar Lampung  Jakarta Utara  Purwokerto  
Bandung  Kediri  Samarinda  
Banten  Kraksaan  Semarang  
Batam  Kupang  Serpong  
Bekasi  Makassar  Sidoarjo  
Blitar  Malang  Solo  
Cengkareng  Makale, Tana Toraja  Subang  
Denpasar  Palembang  Sumedang  
Indramayu  Papua  Surabaya  
Jakarta Barat  Passo, Ambon  Tangerang  
Jakarta Pusat  Probolinggo  Yogyakarta  
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Bagi pemesan yang berdomisili di tempat-tempat di atas, kami telah mengirimkan email 
pemberitahuan lokasi RDC untuk mengambil CD SABDA©. Secara bertahap kami akan 
menambah RDC di tempat-tempat lain yang belum ada. Daftar RDC terbaru dan 
lengkap sudah bisa diakses di Situs SABDA©:  
==> http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php  

Selain itu, CD SABDA© versi 3.0 juga telah dikirimkan ke beberapa tempat di luar 
negeri, seperti Amerika, Australia, Belanda, Jerman, Malaysia, dan Singapura. 
Beberapa STT (Sekolah Tinggi Teologia) yang berada di Jakarta, Malang, Bandung, 
Batu, Makassar, Solo, Kalimantan, Palu, Irian Jaya, dll. juga sudah menerima kiriman 
CD SABDA. Tak ketinggalan CD SABDA juga sudah diberikan ke yayasan- yayasan 
pelayanan Kristen dan juga ke pemimpin-pemimpin Kristen di berbagai kota di 
Indonesia.  

Harapan kami adalah agar setiap CD yang telah dan akan sampai di tangan penerima 
bisa menjadi berkat dan alat yang efektif untuk mempelajari Firman Tuhan dengan 
bertanggung jawab. Dengan demikian kehidupan Kristen kita akan semakin dibangun 
dan pelayanan kita semakin berbuah. Bagi Anda yang di kotanya belum ada RDC 
SABDA, silakan menghubungi: < staf-sabda(at)sabda.org >  

2. Update Situs SABDAweb 

Menyusul peluncuran CD SABDA© versi 3.0, Situs SABDAweb tidak mau ketinggalan 
telah menambah bahan-bahan baru. Saat ini sudah tersedia 19 modul baru, sehingga 
keseluruhannya terdapat 60 modul di SABDAweb. Modul baru tersebut sebagian besar 
sama dengan modul yang tersedia dalam CD SABDA© (sudah ada tambahan modul 
baru). Salah satu modul yang tentu ingin segera Anda lihat adalah Catatan Ayat Alkitab 
Yerusalem yang diterjemahkan oleh Lembaga Biblika Indonesia dari 'La Bible de 
Jerusalem' yang diterbitkan pertama kali di Paris, 1973. Ini adalah modul keempat yang 
melengkapi koleksi Catatan Ayat sebelumnya (Catatan Ayat Alkitab Penuntun/Full Life, 
BIS dan Kitab Kudus Ende). Ditambahkan pula Referensi Silang TB (Terjemahan Baru) 
dan BIS (Bahasa Indonesia Sehari-hari), jadi terdapat 3 koleksi referensi silang 
(sebelumnya hanya terdapat satu referensi, yaitu Referensi Silang TSK). Satu modul 
lain yang juga layak disimak adalah Intisari Alkitab dari Persekutuan Pembaca Alkitab 
(PPA). Modul-modul yang lain adalah Alkitab, Pengantar, Garis Besar dan Judul 
Perikop Kitab-kitab dalam Alkitab, yaitu:  

• NET Bible [draft] (New English Testament) dan NET Bible [draft] LAB;  
• Pengantar Kitab Alkitab Yerusalem;  
• Pengantar Kitab Bible Pathway;  
• Pengantar dan Judul Perikop Kitab Firman Allah Yang Hidup (Kalam Hidup);  
• Pengantar, Garis Besar dan Judul Perikop Kitab Kudus Ende;  
• Pengantar dan Judul Perikop Terjemahan Baru (LAI);  
• Pengantar dan Judul Perikop Bahasa Indonesia Sehari-hari (LAI);  
• Garis Besar Kitab Alkitab Versi Pemulihan (YPII);  
• Judul Perikop Kitab Suci Injil; dan  

http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php
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• Judul Perikop World Bible Translation Center.  

Bagi yang sudah tidak sabar ingin mengunjunginya, silakan ke:  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/  

3. Yang Terbaru di Situs SABDA.net 

Situs SABDA.net merupakan download center untuk modul-modul CD SABDA© versi 
3.0. Bagi Anda yang belum mendapatkan CD SABDA© versi 3.0, Anda bisa 
mendownload program dan modul CD SABDA© versi 3.0 melalui situs ini.  

Saat ini, di Situs SABDA.net terdapat 37 modul Alkitab, 38 modul Bahan Biblika, dan 43 
modul buku, artikel, dan traktat.  
==> http://www.sabda.net/modul_alkitab/  
==> http://www.sabda.net/modul_biblika/  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/  

Sedangkan pada bagian program terdapat 5 program SABDA meliputi program utama 
(starterpack), upgrade, update, SABDA-Lite untuk Windows, dan SABDA-Lite untuk 
DOS.  
==> http://www.sabda.net/program/  

Kini Anda dapat melihat semua program dan modul yang ada di Situs SABDA.net 
melalui menu "Program & Modul". Program dan modul CD SABDA© versi 3.0 juga bisa 
langsung Anda download dari menu tersebut.  
==> http://www.sabda.net/modul.php  

  

http://www.sabda.org/sabdaweb/
http://www.sabda.net/modul_alkitab/
http://www.sabda.net/modul_biblika/
http://www.sabda.net/modul_buku/
http://www.sabda.net/program/
http://www.sabda.net/modul.php
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Artikel: Mengenal Alkitab Dalam Bahasa Indonesia 
Modern  

Ada berapa versi terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia yang Anda kenal?  

Sebagian besar orang Kristen Indonesia hanya mengenal beberapa -- mungkin dua 
atau tiga saja -- versi terjemahan Alkitab dalam Bahasa Indonesia. Padahal sejak 
sekitar abad 17 hingga saat ini sudah lebih dari dua puluh versi terjemahan Alkitab dan 
bagian-bagian Alkitab yang diterbitkan, baik dalam bahasa Indonesia Kuno (Melayu 
Rendah dan Tinggi) maupun Modern. Dalam artikel kali ini, kami akan mengulas 
beberapa versi terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia Modern yang terdapat 
dalam CD SABDA© versi 3.0. Yang dimaksud dengan bahasa Indonesia Modern di sini 
adalah bahasa Indonesia yang berkembang sejak menjelang pertengahan abad 20 
(atau sekitar kemerdekaan Indonesia tahun 1945) hingga saat ini.  

Versi Alkitab dengan Terjemahan Literal (Harafiah) 

Versi terjemahan Alkitab dalam bahasa Indonesia Modern yang paling populer tentu 
saja adalah ALKITAB TERJEMAHAN BARU (TB). Proses penerjemahannya dimulai 
oleh Lembaga Alkitab Belanda pada tahun 1952 dan sejak berdirinya LAI yang mandiri 
pada tahun 1954, proyek ini sejak tahun 1959 selanjutnya diserahkan ke LAI. Setelah 
beberapa kali tertunda, Perjanjian Baru terbit pada tahun 1971 dan Perjanjian Lama 
pada tahun 1974. Sejak itu hingga saat ini, ada beberapa revisi kecil yang dikerjakan 
LAI untuk menyesuaikan versi ini dengan perubahan standar ejaan dan penulisan 
dalam bahasa Indonesia, hingga terakhir pada tahun 1997, diterbitkanlah PERJANJIAN 
BARU TERJEMAHAN BARU EDISI REVISI (TBR). Versi elektronik yang terdapat dalam 
CD SABDA© sendiri dikerjakan oleh OLB bekerjasama dengan YLSA berdasar versi 
asli tahun 1974. Versi ini dinamai Alkitab Terjemahan Baru karena pada saat itu telah 
luas dipakai satu versi lain yang lebih kuno. Versi lain ini adalah edisi darurat yang 
merupakan gabungan dari Perjanjian Lama Klinkert (1879) dan Perjanjian Baru Bode 
(1938) untuk memenuhi kebutuhan akan Alkitab dalam bahasa Indonesia waktu itu. 
Versi ini, yang terdapat juga dalam CD SABDA©, kemudian dinamai ALKITAB 
TERJEMAHAN LAMA (TL).  

Banyak denominasi gereja (khususnya Kristen Protestan) menganggap Alkitab 
Terjemahan Baru sebagai satu-satunya terjemahan "resmi" Alkitab dalam bahasa 
Indonesia. Namun tidak banyak yang tahu bahwa pada saat yang hampir sama waktu 
itu, pihak Gereja Katolik Roma juga sedang mengusahakan sebuah terjemahan Alkitab 
dalam bahasa Indonesia. Pada tahun 1964 percetakan Arnoldus di Ende, Flores 
menerbitkan "Indjil - Kabar Gembira Jesus Kristus: Kitab Kudus Perdjandjian Baru 
diterdjemahkan menurut naskah-naskah Junani" dan edisi lengkap dengan Perjanjian 
Lama diterbitkan tahun 1970. Alkitab ini terdapat dalam CD SABDA© dengan nama 
KITAB KUDUS ENDE (ENDE).  
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Selain versi terjemahan lengkap (Perjanjian Lama dan Baru), terdapat juga versi 
terjemahan yang hanya memuat Perjanjian Baru saja. Salah satu versi terjemahan 
Perjanjian Baru adalah KITAB SUCI INJIL (KSI) yang diterbitkan pada tahun 2000 dan 
merupakan revisi dari Alkitab Shellabear (1912) yang semula diprakarsai oleh British 
and Foreign Bible Society (BFBS). Versi ini diterbitkan sebagai diglot, yaitu versi bahasa 
Indonesia berdampingan dengan bahasa Yunani.  

Versi Alkitab dengan Terjemahan Dinamis (Fungsional) 

Kembali ke Alkitab Terjemahan Baru. Meskipun bernama Terjemahan "Baru", namun 
versi ini bukan lagi yang terbaru, karena masih ada beberapa versi lain yang lebih baru 
lagi. Salah satu yang juga cukup populer adalah Alkitab Kabar Baik untuk Masa Kini 
atau yang biasa dikenal sebagai ALKITAB DALAM BAHASA INDONESIA SEHARI-
HARI (BIS). Berbeda dengan TB yang terjemahannya bersifat harafiah sehingga 
kadang-kadang sulit dipahami, terjemahan dalam BIS bersifat dinamis atau fungsional. 
Versi ini pertama kali diterbitkan tahun 1977 dan telah mengalami dua kali revisi pada 
tahun 1978 dan 1985.  

Selain itu, ada versi terjemahan dinamis yang hanya memuat Perjanjian Baru saja. 
Salah satu versi terjemahan yang cukup banyak dikenal di kalangan terbatas adalah 
FIRMAN ALLAH YANG HIDUP (FAYH) yang diterbitkan oleh Kalam Hidup. Versi ini 
bukan terjemahan langsung dari bahasa asli melainkan terjemahan dari edisi bahasa 
Inggris "The Living Bible" karya Dr. Kenneth N. Taylor. The Living Bible sendiri adalah 
saduran (parafrase) dari The American Standard Version (1901) yang pada gilirannya 
merupakan revisi dari The King James Version/Authorized Version (1611).  

Dan versi yang terbaru adalah PERJANJIAN BARU TERJEMAHAN WORLD BIBLE 
TRANSLATION CENTER (DRFT_WBTC) pada tahun 2004. Versi WBTC merupakan 
paralel dari edisi bahasa Inggris "Holy Bible: Easy-to-Read Version" (ERV). Saat ini 
versi PB terjemahan WBTC sudah diluncurkan dan modulnya sudah tersedia dalam CD 
SABDA©. Sedangkan terjemahan PL oleh WBTC ke dalam bahasa Indonesia sedang 
dalam tahap penyelesaian. Menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa yang 
mudah dipahami adalah tujuan utama organisasi WBTC sehingga bisa menuntun orang 
kepada Yesus dan membantu umat percaya agar bertumbuh dalam iman.  

Demikianlah sekilas uraian kami mengenai berbagai versi terjemahan Alkitab dalam 
bahasa Indonesia Modern. Semoga bisa menambah wawasan Anda dalam mempelajari 
dan memahami Firman-Nya. Tuhan memberkati. Ditulis oleh: Daniel B.  
Referensi: Situs Sejarah Alkitab Indonesia (SAI)  
==> http://www.sabda.org/sejarah/  

  

http://www.sabda.org/sejarah/
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Kesaksian: Bisa Mengajar Dengan Lebih Kreatif  

Berikut ini kesaksian yang dikirimkan oleh Pdt. Yohanes tentang kemudahan yang 
diperolehnya saat menggunakan CD SABDA© versi 3.0.  

Saya sangat bersyukur karena telah menerima CD SABDA versi 3.0 dari Yayasan 
Lembaga SABDA. Saat menerima CD ini saya berpikir bahwa isinya tidak akan jauh 
beda dengan versi 2.0. Hanya saja mungkin ada tambahan-tambahan bahan. Tetapi 
ternyata dugaan saya salah. Sangat banyak tambahan bahan dalam CD ini. Yang 
paling membuat saya terkesan adalah dalam membaca ayat-ayat Alkitab akan langsung 
keluar pop-up untuk setiap kata yang kita sorot. Dalam pop-up tersebut terpampang 
langsung kamus dari kata tersebut. Isinya sangat lengkap mulai dari bahasa asli sampai 
dengan definisinya. Yang membuat saya lebih bersyukur lagi karena sudah ada kamus 
dalam bahasa Indonesianya. Di versi 2.0 definisi dari setiap kata masih dalam Bahasa 
Inggris, tetapi di versi 3.0 ini dengan mudah dan cepat kita langsung bisa melihat juga 
bahasa aslinya dan definisinya dalam bahasa Indonesia.  

CD ini benar-benar menolong saya dalam mengerjakan tugas-tugas kuliah saya, juga 
menolong untuk lebih detil lagi mempersiapkan khotbah. Selain itu melalui CD SABDA 
versi 3.0 ini saya bisa mengajar dengan lebih kreatif lagi.  

Sekali lagi terima kasih untuk kirimannya dan doa saya selalu mendukung pelayanan 
Yayasan Lembaga SABDA.  

FAQ  

1. Peta yang Tidak Muncul 

T : 
Saya telah menginstal program SABDA versi 3.0. Namun saat menjalankan program 
tersebut, ternyata saya tidak bisa memunculkan peta meski menekan tombol F4 
(kotaknya kosong). Bagaimana solusinya?  

J : 

Untuk memunculkan peta, dari menu bar silakan klik:  
Alat-alat -> Diagnostik/Tes -> Rekonfigurasi Program  
Begitu Anda klik Rekonfigurasi Program, maka program SABDA yang Anda jalankan 
secara otomatis akan tertutup. Setelah itu, jalankan kembali program SABDA dan list 
peta secara otomatis akan kembali muncul saat Anda menekan tombol F4. Silakan 
dicoba.  

2. Modul Download dari SABDA.net Tidak Bisa Dibaca 

T : 

Saya ingin bertanya dan memohon bantuannya. Minggu-minggu yang lalu saya 
mendownload file buku dari yayasan SABDA yaitu Tongkat Gembala dan Dasar-
dasar yang Teguh. File berhasil didownload. Yang menjadi masalah ketika hendak 
dibuka file tidak mau. Ketika dibuka properties file tersebut adalah file yang 
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berekstensi 801. Yang menjadi pertanyaan saya, bentuk apakah itu? Program apa 
yang dapat membukanya dan apakah di situs lembaga SABDA menyediakan 
program pembuka tersebut untuk didownload. Buku-buku tersebut perlu sekali bagi 
pelayanan saya. [From: Karto Situmorang, S.Sn <karto_stmrg(at)> ]  

J : 

File berekstensi .801 adalah modul untuk SABDA yang hanya dapat dibuka dengan 
Program SABDA©. Silakan Anda download Program SABDA© melalui Situs 
SABDA.net pada file yang bernama starterpack.exe di:  
==> http://www.sabda.net/program/  
Setelah itu, silakan install program tersebut lalu masukkan modul Tongkat Gembala 
ke program SABDA. Cara menambahkan modul berekstensi .801 dapat Anda lihat 
di:  
==> http://www.sabda.net/instruksi/menambah_modul.php  
Sedangkan untuk membacanya, silakan Anda akses dari Program SABDA© yang 
telah ter-install di komputer pada menu File -> Buka -> Buku/Topik lalu pilih modul 
Tongkat Gembala.  

Surat Pembaca  

From: "otniel" <otniel-singgih(at)> 
>Shalom. 
>Saya bersyukur karena kini bisa lebih mudah dalam mempelajari 
>Alkitab berkat Alkitab Elektronik dari SABDA.  

Redaksi: 
Dear Otniel, 
Kami bersukacita karena dengan CD SABDA© versi 3.0 Anda bisa lebih mudah 
mempelajari Alkitab. Kiranya penggalian Alkitab Anda menjadi semakin menarik dan 
kreatif dari hari ke hari. Jangan lupa untuk membagi berkat ini kepada teman-teman 
Anda yang lain dengan memberikan informasi tentang manfaat CD SABDA© dan 
bagaimana mendapatkannya.  

 

  

http://www.sabda.net/program/
http://www.sabda.net/instruksi/menambah_modul.php
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Berita SABDA 003/Maret/2006  
Berita SABDA  

1. New RDC CD SABDA© 

Kami bersyukur atas setiap CD SABDA© versi 3.0 yang telah dibagikan kepada para 
pemesan sejak September 2005 sampai Maret 2006. Seperti telah kami beritahukan, 
pendistribusian CD SABDA© dilakukan dengan menggunakan sistem RDC (Regional 
Distribution Center) dimana YLSA meminta kesediaan para Sahabat YLSA untuk secara 
sukarela menjadi Distributor CD SABDA© di kota dimana dia tinggal dan sekitarnya. 
Sekali lagi, terima kasih banyak kepada para distributor yang telah membantu 
pendistribusian CD SABDA© ini. Kami berharap kerja sama ini membuahkan hasil bagi 
pelayanan Tuhan.  

Dalam edisi bulan lalu, kami menampilkan 42 daftar kota yang memiliki RDC SABDA. 
Keterangan selengkapnya bisa dibaca di alamat:  
==> http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php  

Berikut ini adalah tambahan daftar RDC baru di 10 wilayah, yaitu:  

• Ambon  
• Kutai  
• Lampung, Bandar Lampung  
• Majalengka  
• Makale  
• Makasar  
• Medan  
• Pontianak  
• Auckland, New Zealand  
• Canada  

Bagi para pemesan CD SABDA© yang berdomisili di wilayah-wilayah tersebut, kami 
telah mengirimkan e-mail pemberitahuan lokasi RDC untuk mengambil CD SABDA©. 
Sedangkan bagi Anda atau teman-teman Anda yang ingin memesan CD SABDA©, 
silakan mengisi Formulir Pemesanan yang tersedia di Situs SABDA©:  
==> http://www.sabda.org/sabda/formulir_pemesanan.php  

2. Berita tentang SABDA di Situs SABDA.net 

Halaman "Berita" adalah bagian dari Situs SABDA.net yang memuat arsip Berita 
SABDA yang telah diterbitkan via e-mail. Bagi Anda yang ketinggalan edisi perdana 
atau ingin baca-baca dua edisi SABDA.net Online Buletin, silakan berkunjung ke:  
==> http://www.sabda.net/berita/  

http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php
http://www.sabda.org/sabda/formulir_pemesanan.php
http://www.sabda.net/berita/
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Artikel: Mengenal Bahan Biblika Di CD SABDA© Versi 3.0  

Di dalam CD SABDA© versi 3.0 terdapat tiga jenis bahan, yaitu bahan ALKITAB, bahan 
BUKU, dan bahan BIBLIKA. Bahan ALKITAB menampilkan 37 versi Alkitab yang terdiri 
atas:  

• 9 versi Indonesia Modern,  
• 5 versi Melayu/Indonesia Kuno pra 1945,  
• 5 versi Yunani,  
• 3 versi Ibrani,  
• 11 versi Inggris, dan  
• 4 versi bahan lainnya.  

Sedangkan bahan BUKU yang disebut juga Rak Buku Elektronik berisi 150+ judul buku 
yang sudah diformat sedemikian rupa dalam bentuk file OLB.  

Lalu apakah yang dimaksud dengan bahan BIBLIKA? Untuk jenis bahan Biblika ini 
mungkin belum banyak diketahui oleh kaum awam. Bahan Biblika adalah bahan-bahan 
referensi yang berhubungan dengan naskah Alkitab itu sendiri, contohnya sistem 
referensi silang, sistem catatan ayat, kamus Alkitab, kamus bahasa/leksikon, peta 
Alkitab, dan masih banyak lagi. Bahan Biblika yang ada di CD SABDA© versi 3.0 antara 
lain:  

• 3/4 juta referensi silang (150.000+ Indonesia & 600.000+ Inggris),  
• 7 sistem catatan ayat,  
• 10+ kamus Alkitab,  
• 6 kamus bahasa/leksikon,  
• 2 peta Alkitab, dan masih banyak lagi.  

Bahan-bahan referensi ini berasal dari berbagai versi Alkitab antara lain:  

• Terjemahan Baru (TB)  
• Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS)  
• Firman Allah yang Hidup (FAYH)  
• Kitab Kudus Ende  
• Kitab Suci Jerusalem, dan lain sebagainya.  

Selain itu, terdapat juga bahan BIBLIKA yang memberikan informasi berupa pengantar 
kitab yang berisi: sejarah suatu kitab, tentang siapa penulisnya, garis besar isinya, 
tujuan kitab tersebut ditulis, garis besar dari suatu kitab serta judul-judul perikop yang 
ada di dalam suatu kitab, dll. dari Kitab Kejadian sampai dengan Kitab Wahyu. Ada 11 
bahan pengantar kitab yang bisa Anda dapatkan dalam CD SABDA© versi 3.0.  
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Untuk memudahkan pengguna dalam pembelajaran, bahan-bahan Biblika dalam 
SABDA© disusun dengan dua bentuk yang bisa Anda ketahui dengan melihat daftar 
Indeks/Isi Pustaka, yang disusun berdasarkan:  

1. urutan kitab -- Perjanjian Lama (Kejadian --> Maleakhi) dan Perjanjian Baru 
(Matius --> Wahyu).  

2. urutan tipe atau versi Alkitab -- Terjemahan Baru (TB), Bahasa Indonesia Sehari-
hari (BIS), Kitab Kudus Ende, dll.  

Demikian sekilas penjelasan mengenai bahan-bahan Biblika yang terdapat di SABDA© 
versi 3.0. Harapan kami kiranya Anda semakin mengenal dan bisa memakai bahan-
bahan Biblika ini sebagai alat pembelajaran untuk menggali lebih dalam lagi tentang 
kebenaran Firman Tuhan. Selamat belajar dan Tuhan memberkati. Ditulis oleh: Puji A.  

Referensi:  

• CD SABDA© versi 3.0  
• http://www.sabda.net/modul_biblika/index.php  

  

http://www.sabda.net/modul_biblika/index.php
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Kesaksian: Pengalaman dalam Menggunakan CD 
SABDA© Versi 3.0  

Sharing pengalaman berikut ini merupakan hasil kiriman seorang sahabat YLSA dan ex-
Staf YLSA yang telah menggunakan CD SABDA© versi 3.0.  

1. Dari sisi interface 

Cukup "ramai" dibanding pendahulunya apalagi dengan icon-icon dan pop-up yang 
muncul. Meski terkesan sangat ramai tetapi sangat membantu terutama saat kita 
mendapati map atau ayat yang bisa di- link secara pop-up. Kita tinggal mengarahkan 
mouse kita ke Map tertentu atau links yang biasanya diwarnai agak kuning, maka akan 
muncul informasi tanpa perlu berpindah window, sangat membantu sekali dan sangat 
menyenangkan. Hal kedua dari interface adalah bisa dibuat banyak jendela untuk 
beberapa versi Alkitab sehingga memudahkan kita untuk melihat perbedaan 
penggunaan bahasa. Juga sangat membantu bagi orang yang ingin secara khusus 
mempelajari Alkitab dari sisi perbandingan versi. Hal ketiga adalah dalam satu window 
bisa banyak link secara cepat untuk mengakses content- content yang ada. Misalnya 
kita bisa langsung melihat tutorial dilayar pembuka CD SABDA 3.0 atau melihat bagian 
bantuan.  

2. Dari sisi kemudahan 

Saat mencari ayat atau kata tertentu sangat mudah sekali, dengan icon yang menarik 
tinggal klik, kemudian ketikkan ayat atau kata- kata yang dicari, maka hasil yang 
ditampilkan pun dihighlights dan lebih enaknya bisa langsung melihat dari berbagai 
versi dalam sekali pencarian. Banyaknya cerita rohani dan kesaksian-kesaksian serta 
historical sangat menarik (meski materinya tidak jauh berbeda dari versi sebelumnya) 
tetapi disajikan dengan lebih menarik dan kemudahan pengaksesan.  

3. Kekurangan 

Bagi orang awam, sepertinya interface yang ada masih kelihatan seperti geektech ;) 
artinya mudah bagi orang yang sudah mengerti teknis dan tidak gaptek. Kiriman dari: 
Kalpin Erlangga  

FAQ  

1. Tidak Bisa Menampilkan Font Yunani dan Ibrani 

T 
(Tanya) : 

Program sabda yang saya download tidak bisa menampilkan format huruf 
Yunani dan Ibrani, versi teks bahasa asli hanya menampilkan format huruf 
biasa. Bagaimana menampilkan 2 font tersebut?  

J : Untuk dapat menampilkan huruf Yunani dan Ibrani, di komputer Anda harus 
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(Jawab) terdapat font OlbGrk dan OlbHeb. Jika Anda menginstal SABDA© 3.0 melalui 
CD, maka kedua font ini akan terinstal secara otomatis ke dalam komputer 
Anda. Jika karena satu dan lain hal, ini tidak terjadi, maka Anda bisa 
menginstalnya sendiri dengan menjalankan program FONTS.EXE yang 
terdapat di folder INSTALL. Jika Anda tidak memiliki CD SABDA©, Anda 
dapat mendownload dan mengikuti instruksi yang terdapat di:  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/download/fonts/?file=fonts.zip  

2. Buku Panduan untuk Mengoperasikan Program SABDA 

T: Saya sangat berbahagia dapat cd sabda tetapi sayang cara pengoperasiaannya 
masih belum tahu secara detail kalau boleh ada buku pemandunya agar bisa 
mengoperasikan program sabda dengan maximal terima kasih Tuhan Yesus 
memberkati milis sabda.  

J:  Untuk mengoperasikan Program SABDA©, dalam CD SABDA© versi 3.0 tersedia 
Petunjuk Pemakaian yang bisa Anda pakai untuk memaksimalkan penggunaannya. 
Panduan tersebut bisa diakses melalui:  

1. menu "Help" yang terletak di toolbar Program SABDA. 
Klik Help > Tutorial Singkat 
Klik Help > Daftar Isi (Help) 

2. tombol F1 setelah jendela SABDA© terbuka. Tekan F1 untuk membuka 
Petunjuk Pemakaian program SABDA©. 

3. Bagian 'Informasi dan Tutorial' yang ada di menu kiri dalam kolom Indek/Isi 
Pustaka. Double-click bagian tersebut untuk menampilkan Daftar Isi 
Support/Help/Tutorial CD SABDA©. 

4. Bagian 'Daftar Lengkap Modul' dan double-click 'Modul Help/Tutorial'.  

 
Silakan pilih salah satu dari keempat langkah tersebut untuk mengakses Petunjuk 
Pemakaian program SABDA supaya Anda dapat menggunakan fitur-fitur istimewa 
yang tersedia di CD SABDA© versi 3.0.  

Surat Pembaca  

1. Kiranya Saya Dikirimi Berita SABDA Setiap Bulan 

From: "Drs. Heny Herman Weydekamp" <weydkamp(at)> 
>Puji Tuhan .... Saya menyambut dengan penuh rasa sukacita karena 
>Sabda telah berhasil merilis Sabda Versi 3.0. Sungguh luar biasa 
>yang Allah kerjakan lewat staf Sabda, oleh sebab itu kiranya saya 
>dikirimkan Buletin untuk setiap bulannya. 
>Trima Kasih Tuhan memberkati.  

http://www.sabda.org/sabdaweb/download/fonts/?file=fonts.zip
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Redaksi: 
Terima kasih atas kiriman ungkapan sukacitanya. Dirilisnya CD SABDA© versi 3.0 
merupakan salah satu jawaban dari doa-doa para Sahabat YLSA termasuk Anda. Kami 
akan secara rutin mengirimkan Berita SABDA ke mailbox Anda sebulan sekali. Anda 
juga bisa berpartisipasi dalam Berita SABDA dengan mengirimkan kesaksian/ masukan 
seputar penggunaan CD SABDA©. Kami tunggu kirimannya.  

2. Surat Ucapan Terima Kasih dari Para Pemesan CD SABDA© 

From: "Rudy Silitonga" <rudy-dps(at)> 
>Shaloom, 
>Terima kasih untuk informasinya. Selama ini memang program sabda 
>saya download langsung dari internet namun modulnya masih 
>sebagian. Dengan adanya CD ini, akan lebih membantu memperlengkap 
>modulnya. 
 
>Saat ini memang adanya program+modul ini sangat membantu saya 
>dalam pelayanan persekutuan. Saya sudah konfirmasi dengan ibu Rini 
>di Waikiki Cargo dan besok (jumat pagi) akan saya ambil. 
>Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. 
>- rudy - 
 
From: gino alimjusono <ginoalijusono(at)> 
>shaloom 
>saya telah menerima 1 CD Sabda dari Billy , dan saya sangat 
>berterima kasih atas support yang begitu besar dari team anda 
>semua, saya juga ada kirim donasi sebesar Rp. 200.000,- semoga 
>dapat bermanfaat. 
 
From: kefas wibowo <kefas(at)> 
>Salam dalam Kasih Yesus Kristus, 
>Saya secara pribadi sangat bersyukur dan berterima kasih kepada 
>Tuhan atas telah tersedianya CD Sabda versi terbaru. Dan saya akan 
>segera untuk mengambilnya. 
 
>Sekali lagi saya berterima kasih juga kepada Yayasan dan secara 
>khusus kepada Ibu Yulia Oeniyati yang telah mempersiapkan CD Sabda 
>ini guna lebih menunjang pelayanan saya di bidang Literatur dan 
>untuk pertumbuhan rohani Jemaat di Gereja saya. 
>Salam dan Doa 
>Kefas L.Wibowo  

Redaksi: 
Ketiga e-mail di atas adalah sebagian kecil dari banyaknya ucapan terima kasih yang 
dikirimkan kepada kami oleh para pemesan dan pengguna CD SABDA©. Kami sungguh 
sangat bersyukur karena setiap CD SABDA© yang dibagikan telah memberikan support 
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atau tunjangan pelayanan bagi Anda semua. Terima kasih untuk dukungan doa dan 
dananya sehingga CD SABDA© bisa tersebar ke berbagai tempat dan negara. Hanya 
karena anugerah-Nya YLSA dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi 
masyarakat Kristen Indonesia.  
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Berita SABDA 004/April/2006  
Berita SABDA  

1. Distributor CD SABDA© (Baru) 

Saat ini ada tiga tambahan distributor baru yaitu di wilayah Bogor, Manado, dan 
Pekanbaru sehingga total ada 45 kota yang menjadi RDC (Regional Distribution Center) 
SABDA. Kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan para sahabat YLSA yang 
menjadi distributor CD SABDA© di tempat tinggal mereka masing-masing dan di 
sekitarnya. Kiranya kerja sama ini bisa mempererat hubungan di antara kita dan nama 
Tuhan semakin dipermuliakan. Untuk mendapatkan keterangan lengkap tentang daftar 
RDC SABDA, silakan baca di:  
==> http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php  

2. Ucapan Terima Kasih untuk Para Donatur  

Pada kesempatan kali ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada para donatur 
yang telah mendukung YLSA dalam hal dana. Dana tersebut telah digunakan untuk 
mendistribusikan CD SABDA© kepada ribuan pemesannya. Dukungan dana ini sangat 
menolong banyak orang Kristen untuk mendapatkan manfaat dari CD SABDA©. 
Terpujilah Tuhan yang telah melayakkan kita untuk mengambil bagian dalam pekerjaan- 
Nya.  

Bagi Anda yang tergerak untuk berpartisipasi dalam pendanaan distribusi CD SABDA©, 
silakan mengirim dukungan dana Anda ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  

• Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo 
No. Rekening: 0790266579  
atau  

• Bank Danamon Cabang Nusukan Solo 
No. Rekening: 1693530  

  

http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php
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Artikel: Rak Buku Elektronik -- 150+ Judul  

Teriakan kebutuhan akan bahan-bahan kekristenan oleh masyarakat Kristen Indonesia 
sudah lama terdengar, khususnya dari mereka yang tinggal di daerah-daerah yang 
belum memiliki toko buku Kristen, bahkan toko buku umum. Tersedianya buku-buku 
bacaan online lewat CD SABDA© versi 3.0 saat ini merupakan salah satu jawaban atas 
teriakan tersebut. Kami berharap langkah ini juga akan diikuti dengan tersedianya buku-
buku cetak bagi mereka.  

Dalam CD SABDA© tersedia sebuah "rak buku elektronik" yang berisi lebih dari 150 
judul buku rohani yang bisa Anda baca dan pelajari lewat monitor komputer. Buku-buku 
ini dikategorikan dalam 10 judul: buku-buku Pengajaran Dasar Iman Kristen, Bahan PA, 
Pemuridan, Pelayanan, Penginjilan, Doa & Misi, Devosi, Kisah Nyata, Artikel, dan 
Traktat. Daftar lengkap dari buku-buku tersebut bisa Anda simak dalam:  

• Program SABDA© versi 3.0 atau  
• di Situs SABDA© -- Daftar Isi SABDA© untuk bagian Buku-Buku 

==> http://www.sabda.org/sabda/isi_cdsabda.php#buku  

Pertanyaan yang sering muncul adalah bagaimana cara menampilkan modul-modul 
buku yang ada dalam Program SABDA© versi 3.0? Caranya mudah:  

• Di menu kiri bagian Indeks/Isi Pustaka, klik ganda menu "Buku-Buku dan Seri-
Seri PA/Pelajaran"  

• Box LIBINA -- Index Modul SABDA akan muncul dan menampilkan tiga kategori: 
Buku-Buku Hidup Kristen, Buku-Buku Teologi, dan Seri- Seri PA dan Pelajaran.  

• Anda bisa klik ganda judul buku yang ingin Anda baca.  

Juga ada cara lain untuk menampilkan modul buku.  

• Setelah program SABDA terbuka, klik F9 (tombol Preferensi).  
• Pilih tab Topik/Buku kemudian beri tanda modul-modul buku yang ingin Anda 

tampilkan.  
• Untuk membacanya, gunakan menu File/Baca di bar bagian kanan atas. 

Kemudian pilih: Buka/Baca > Buku/Topik untuk menampilkan daftar modul buku 
yang telah Anda pilih dari menu Preferensi.  

Jika ingin mengakses buku-buku tersebut lewat Situs SABDA.net, Anda juga bisa men-
downloadnya. Untuk itu, silakan berkunjung ke Situs SABDA.net di bagian Program & 
Modul. Namun, jangan lupa untuk terlebih dulu men-download program SABDA© yang 
telah tersedia di Situs SABDA.net agar bisa menjalankan modul buku yang Anda 
download.  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/ [Modul Buku]  
==> http://www.sabda.net/program/ [Program]  
==> http://www.sabda.net/modul.php [Program & Modul]  

http://www.sabda.org/sabda/isi_cdsabda.php#buku
http://www.sabda.net/modul_buku/
http://www.sabda.net/program/
http://www.sabda.net/modul.php
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Nah, kini di hadapan Anda telah tersedia lebih dari 150 judul buku yang bisa dibaca dan 
dipelajari untuk menjadi sumber-sumber referensi bagi pendalaman Alkitab atau 
pelayanan Anda. Kiranya rak buku elektronik ini bisa semakin memacu minat Anda 
untuk semakin diperlengkapi bagi pekerjaan Kerajaan Allah. Selamat belajar!  

Ditulis oleh: Endah  

Referensi:  

• CD SABDA© versi 3.0  
• http://www.sabda.org/sabda/  
• http://www.sabda.net/  

  

http://www.sabda.org/sabda/
http://www.sabda.net/
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Kesaksian: Mendapat Berkat dan Memberi Berkat  

Berikut ini adalah kiriman kesaksian dari salah satu pengguna CD SABDA© yang 
mendapat berkat setelah menggunakannya.  

Suatu hari Yesus berkata, "Aku bersyukur kepada-Mu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, 
karena semua itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi 
engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya, Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. 
Semua telah diserahkan kepada-Ku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal 
Anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Anak dan orang yang 
kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya ...".  

Sungguh saya mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena saya termasuk ke dalam 
'orang yang kepadanya Anak itu berkenan menyatakannya'. Saya adalah orang kecil 
yang tidak bijak dan sama sekali tidak pandai. Tidak ada sedikit pun yang bisa saya 
banggakan atau pun sombongkan. Tetapi ternyata Yesus Kristus berkenan pada saya, 
berkenan mengenalkan dan menyatakan diri-Nya, berkenan mengasihi saya dan 
berkenan mengangkat saya menjadi sahabat dan anak-Nya.  

Dari mana saya tahu semuanya itu? Tentunya saya tahu dari Alkitab, yang saya yakini 
merupakan 'salah satu bentuk cara Allah menyatakan kehendak-Nya'. Dan SABDA 
mempunyai andil besar dalam hal ini.  

Selama ini saya belajar dari Alkitab yang saya punya. Akan tetapi program SABDA lebih 
detail lagi. Banyak topik penting dijelaskan secara mendetail dengan dibantu banyak 
referensi. Saya belum lama mengenal SABDA. Saya mendapatkannya dari rekan 
jemaat kami. Meskipun saya tidak begitu ahli dalam mengoperasikan komputer, tetapi 
saya mendapat berkat Tuhan yang besar saat mempelajari firman-Nya dengan 
menggunakan program SABDA. Bagi saya, SABDA adalah saluran berkat Tuhan.  

Hal-hal yang besar dan ajaib Allah nyatakan kepada orang kecil dan lemah. Karenanya 
saya rindu untuk bersyukur dan bersyukur kepada- Nya. Salah satu ungkapan syukur 
saya adalah dengan menjadi saluran berkat Tuhan seperti SABDA. Yang saya tahu 
saat belajar menggali Firman dengan SABDA kemudian ditularkan kepada yang lain, 
sehingga saluran berkat Tuhan tidak terputus karena dibagikan dari satu kepada yang 
lain. Dengan mempelajari Firman secara mendalam dan bertanggung jawab, kiranya itu 
dapat membuat kita semakin berkenan di hati Allah dan Dia semakin berkenan kepada 
kita.  

Ketika saya memberitahukan tentang keberadaan program SABDA kepada teman-
teman, banyak yang antusias. Ini bukti bahwa banyak anak Tuhan yang haus untuk 
memperdalam pengetahuannya akan firman-Nya. Walaupun mereka sudah mengenal 
banyak tentang Alkitab, tetapi saya salut, mereka ingin belajar dan terus belajar akan 
firman Allah.  
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Semula, saya yang diberitahu teman saya tentang program SABDA. Kini giliran saya 
untuk menceritakannya kepada orang lain. Diberitahu ganti memberitahu. Diberi berkat 
menjadi saluran berkat. Kiriman dari: Eunike Ngatmini, S.Mis. 
Ketua Komisi Anak dan Remaja, GKJ Pugeran Gunungkidul  

U N D A N G A N Bagi para pengguna CD SABDA© yang ingin membagikan berkat 
kesaksian kepada para pengguna CD SABDA© lainnya, silakan mengirimnya kepada 
kami di: < staf-SABDA(at)sabda.org >  

FAQ  

1. Menampilkan Alkitab 2-3 Versi Sekaligus 

T 
(Tanya):  

Bagaimana caranya menampilkan Alkitab versi bahasa Indonesia sekaligus 
dengan versi Inggrisnya?  

J 
(Jawab):  

Untuk menampilkan Alkitab dalam beberapa versi sekaligus, ikuti langkah-
langkah berikut. 

• Pilih salah satu versi Alkitab yang akan menjadi versi default (Misalnya: 
klik tab Alkitab versi TB) 

• Kemudian klik kanan Jendela Alkitab dan cari menu "Buka/Tutup Versi 
Alternatif" 

• Setelah itu klik satu atau lebih versi Alternatif yang Anda inginkan. 
Dengan cara ini, Anda akan mendapatkan tampilan satu atau lebih 
versi Alkitab. 

 
[Pilihan versi Alternatif ini juga diatur dalam tombol F9 (Preferensi). Untuk 
menambah pilihan versi Alkitab dalam daftar Versi Alternatif, klik F9 
(Preferensi) dan pilih tab Alternatif. Kemudian pilih versi Alkitab yang Anda 
inginkan sebagai versi Alternatif.]  
Contoh: 
Versi TB dipilih sebagai versi default sedangkan versi BIS dan AV sebagai 
versi Alternatif. Tampilan untuk ayat Kejadian 1:4 adalah sebagai berikut. 
4 Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 
4 Sabda itu sumber hidup, dan hidup memberi terang kepada manusia. 
4 In <1722> him <846> was <2258> (5713) life <2222>; and <2532> the life 
<2222> was <2258> (5713) the light <5457> of men <444>. 
 
Untuk menutup versi Alternatif, buka kembali menu "Buka/Tutup Versi 
Alternatif" dan klik kembali versi Alkitab yang tidak diinginkan tampilannya.  

2. Izin untuk Menggunakan Bahan yang Ada di CD SABDA© 

T : Apakah saya boleh menggunakan bahan-bahan yang ada di dalam CD SABDA© 

http://alkitab.mobi/?Kejadian+1%3A4
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(Biblika, Buku, dll.) secara bebas?  
J : Masing-masing bahan yang digunakan dalam SABDA© memiliki hak cipta. Oleh 

karena itu, penggunaan atau penggandaan teks bahan- bahan tsb. (baik sebagian 
maupun seluruhnya secara tertulis) di luar program SABDA© harus mendapat izin 
tertulis dari pemegang hak cipta masing-masing bahan.  
Jadi dengan kata lain, Anda tidak diijinkan menggunakan bahan- bahan yang ada 
dalam CD SABDA dengan bebas, kecuali dalam paket program SABDA.  

3. Mengganti/Memperbesar Font 

T:  Bagaimana cara memperbesar ukuran font pada ayat-ayat yang ditampilkan agar 
lebih mudah dibaca?  

J:  Untuk memperbesar ukuran font, lakukan langkah-langkah berikut. 

• Dalam menu bar klik menu: 
Alat-alat > Definisikan Preferensi/Custom maka akan muncul box [Preferensi]. 

• Lalu pilih tab [Font]. Dalam kotak [Terapkan Font Untuk:] silakan klik [Font 
Tampilan] 

• Kemudian klik kotak [Ubah Font Terpilih] untuk memunculkan box [Font] di 
mana Anda bisa memilih bentuk font dan ukuran font yang Anda inginkan. 
Setelah selesai, font akan berubah secara otomatis. Default tampilan font: 
Arial 11  

Surat Pembaca  

1. Apakah SABDA© dapat digunakan di Pocket PC, PDA, Palm, atau ponsel? 

From: <budia(at)> 
>Shallom, 
>saya mau menginstall program alkitab buat handphone saya. 
>(motorola a920) tapi saya bingung caranya. apakah dengan progam 
>sabda ini saya bisa menginstallnya di handphone saya? terima kasih 
>GBU  

Redaksi: 
Software SABDA© saat ini hanya dapat digunakan di komputer dan bila Anda ingin 
menambahkan program Alkitab pada Pocket PC, PDA, Palm, atau Ponsel, silakan 
mengunjungi situs-situs penyedia program Alkitab tersebut. Beberapa akan kami 
sebutkan berikut ini:  

• Situs yang juga menyediakan program Alkitab dalam bahasa Indonesia secara 
gratis:  
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o Pembaca Alkitab (Bible Reader)  
==> http://www.fica.org/PembacaAlkitab/ 
Program Alkitab Bible Reader untuk PALM atau PDA.  

o e-SWORD  
==> http://www.e-sword.net/ 
Situs ini menyediakan software gratis untuk PC desktop dan juga pocket 
PC.  

• Situs yang menyediakan program Alkitab dalam bahasa Inggris secara gratis:  
o PalmBible+ Reader for PalmOS  

==> http://palmbibleplus.sourceforge.net/ 
PalmBible+ adalah Bible reader gratis untuk Palm OS yang telah 
disediakan oleh Yih-Chun Hu, sementara sumber aslinya diambil dari 
BibleReader oleh Poetry Poon.  

o Phoney Bible  
==> http://www.phoneybible.co.uk/ 
Software Alkitab untuk ponsel yang memiliki JAVA (J2ME) dan 
menggunakan versi Basic English Text.  

• Situs yang menyediakan program Alkitab dalam bahasa Inggris namun tidak 
secara gratis:  

o Go Bible  
==> http://www.jolon.org/ 
Software Alkitab untuk ponsel berbasis JAVA (J2ME) dan tersedia 
beberapa versi Alkitab.  

o Olive Tree Bible Software  
==> http://www.olivetree.com/ 
Tools studi Alkitab untuk Palm OS dan Pocket PC. Alkitab untuk handheld 
PDA's seperti Palm Tungsten, Zire 71, Sony Clie, Handspring Treo, Visor, 
Ipaq, Axim, Jornada, Toshiba, Casseopia, dan some SmartPhones (Palm 
dan Microsoft).  

2. Surat Ucapan Terima Kasih dari Para Pemesan CD SABDA© 

a. From: "Johny Ch. Kalalo" <johnykalalo(at)>  
>Yth. Direktur Sabda  
>Syalaom. Terima kasih banyak atas kiriman CD sabda versi 3.0.  
>Saya sangat menghargai dan berterima kasih banyak atas niat  
>baik memperdalam pengetahuan orang Kristen melalui sabda dll.  
>Saya berdoa kiranya bukan saja sampai pada pengetahuan,  
>melainkan sampai pada pengaplikasian, sehingga semua orang  
>Kristen sangat bahagia. Terima kasih atas perhatiannya, Tuhan  
>memberkati.  
>Immanuel.  

b. From: "Edi Wijono" <ewsdt(at)>  
>Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,  
>Terima kasih atas respon yang diberikan oleh Yayasan sabda atas  
>pemesanan CD Sabda saya. Puji Tuhan ! jika saya mendapat  

http://www.fica.org/PembacaAlkitab/
http://www.e-sword.net/
http://palmbibleplus.sourceforge.net/
http://www.phoneybible.co.uk/
http://www.jolon.org/
http://www.olivetree.com/
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>kesempatan untuk menikmati Alkitab dalam bentuk CD. Kebetulan  
>Regional Distribution Center yang Ibu Yulia adalah Toko Buku di  
>Gereja saya sendiri, jadi tidak ada kesulitan bagi saya untuk  
>mengambilnya.  
 
>Pasti saya akan menyebarkan CD ini di kantor ditempat saya  
>bekerja maupun kepada teman2 yang lain. Selama ini saya membuat  
>semacam milis Christianity internal dgn memanfaatkan Email  
>server Internal yang saya terapkan dikantor, saya mem-forward  
>setiap hari Renungan Harian e-RH yg saya terima dari Yayasan  
>Sabda/Glorianet, dan sejauh respon dari para user cukup bagus  
>sebagai sarana memupuk dan membina iman.  
 
>Sekali lagi terima kasih atas CD Alkitabnya, semoga Tuhan Yesus  
>memberkati pelayanan kita semua.  
>In Christ,  
>Edi Wijono  

Redaksi: 
Terima kasih atas dukungan semangatnya dan juga partisipasi Anda untuk 
memperkenalkan CD SABDA©. Harapan kami, setiap ucapan syukur yang Anda 
berikan dapat memberi dampak kepada orang lain untuk lebih giat mempelajari Firman 
Tuhan. To God be the glory!  
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Berita SABDA 005/Mei-Juni/2006  
Berita SABDA  

1. Modul Baru di Situs SABDA.net 

Kabar gembira bagi Anda! Saat ini Anda bisa menikmati tiga modul baru yang sudah 
terpasang di Situs SABDA.net. Ketiga modul ini merupakan silabus mata kuliah Teologi 
yang disusun oleh Yulia Oeniyati Buffet, M.Th., yang berjudul:  

• Manusia dan Dosa  
• Teologia Kontemporer  
• Pembimbing ke dalam Teologia Sistematika  

Selamat mengunduh (download) dan selamat belajar.  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/index.php  

2. Penyebaran CD SABDA ke Bogor, Pekan Baru, Banjarbaru dan 
Palangkaraya 

Pada bulan Mei dan Juni 2006 ini, Yayasan Lembaga SABDA telah mengirimkan CD 
SABDA© versi 3.0 kepada distributor SABDA yang berdomisili di Bogor, Pekan Baru, 
Banjarbaru, dan Palangkaraya. Bagi Anda yang tinggal di kedua wilayah tersebut, 
silakan mengontak distributor yang telah ditunjuk. Adapun alamat distributor bisa Anda 
simak di Situs SABDA© di bagian Distributor CD:  
==> http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php Silakan sebarkan informasi ini kepada 
rekan-rekan pelayan Tuhan di wilayah-wilayah tersebut agar berkat tersalur kepada 
mereka.  

  

http://www.sabda.net/modul_buku/index.php
http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php
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Kesaksian: Visi Tajam dan Ide Cemerlang  

Oleh: Yehezkiel EP 
Berikut ini adalah kiriman kesaksian dari salah satu pengguna SABDA© yang telah 
mendapat berkat dari menggunakan CD SABDA.  

Dalam pelayanan, gereja dan orang percaya mempunyai banyak ide dan gagasan. 
Namun, ide dan gagasan itu belum tentu menjadi konsep. Demikian juga apabila sudah 
ada konsep, belum tentu ada keberanian untuk menjadikannya sebagai program kerja. 
Bahkan program kerja pun kadang-kadang juga belum tentu terlaksana.  

Keberanian Mewujudkan Visi 

Itulah yang sering saya lihat dalam gereja dan kehidupan kita sebagai orang percaya. 
Gereja kurang memanfaatkan media dalam melakukan pelayanan dan pemberitaan 
firman. Kita lebih sering berwacana dan banyak berkata-kata daripada berbuat dan 
melakukan apa yang sebenarnya kita mampu. Maka saya sangat salut kepada 
Lembaga SABDA yang punya komitmen melakukan pelayanan dengan pemberitaan 
firman melalui program Online Bible versi Indonesia dan membagikan CD SABDA - 
program software Alkitab - secara gratis.  

Kehadiran SABDA sungguh suatu ide brilian. Ketika banyak orang - juga gereja - masih 
berwacana dan merindukan pelayanan dengan menggunakan media modern, teman-
teman dari SABDA telah mewujudkannya. Selain mempunyai visi yang tajam, tentu saja 
ini juga suatu keberanian mewujudkan ide, menjabarkan visi, dan komitmen 
melaksanakan misi dalam karya yang nyata!  

Manfaat CD SABDA 

Saya mengenal SABDA belum lama. Pada Desember 2005 saya memperoleh Alkitab 
Elektronik versi 2 dari seorang teman yang jadi pendeta di Gunung Kidul. Saya 
mendapat banyak manfaat dari CD SABDA. Manfaat itu antara lain, saya sangat 
terbantu dalam mempelajari Alkitab. Banyak ayat-ayat referensi yang membantu saya 
lebih memahami firman- Nya. Banyak hal baru yang saya peroleh dari bahan yang 
disajikan. Selain itu, saya juga dapat mengenal Alkitab dari berbagai versi. Tentu saja 
hal ini sangat bermanfaat bagi saya sebagai seorang guru.  

CD SABDA memberi inspirasi dan mendorong saya untuk belajar Alkitab lebih tekun 
sehingga semakin banyak yang dapat dibagikan kepada orang lain. Banyaknya fasilitas 
yang disediakan sangat menambah pengertian dan pemahaman tentang segala 
sesuatu yang berhubungan dengan Alkitab, yang adalah firman Allah. Hanya saja, saya 
belum dapat memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Hal ini disebabkan karena saya 
yang masih harus lebih banyak belajar dalam hal kemampuan mengoperasikan 
komputer.  
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Perlu Disebarluaskan 

Harus diakui bahwa minat baca Alkitab di kalangan jemaat masih rendah, apalagi minat 
belajar. "CD SABDA yang saya punya belum saya gunakan". Itu komentar teman yang 
juga menerima CD SABDA ketika saya menceritakan manfaat CD SABDA kepadanya. 
Itulah sebabnya, menurut saya, keberadaaan karya besar ini harus dipublikasikan 
karena masih banyak jemaat yang belum tahu. Demikian juga manfaatnya, supaya 
semakin banyak orang yang diberkati lewat program ini.  

Saya pribadi maupun melalui TALENTAMedi@: Jaringan Pembaca Alkitab & Pecinta 
buku, akan menyebarluaskan informasi tentang CD SABDA. Bahkan apabila 
diperkenankan saya berkeinginan untuk ikut membagikan CD SABDA kepada para 
pelaku pelayanan yang tinggal di berbagai wilayah kota besar yang kebetulan saya 
kenal.  

Usulan dan Harapan 

Ada masukan bagi Yayasan Lembaga SABDA. Saya mengusulkan supaya 
ditambahkan Alkitab dalam versi bahasa daerah, khususnya bahasa Jawa. Karena 
komunitas jemaat yang berbahasa Jawa cukup banyak.  

Kami berharap dan berdoa kiranya SABDA semakin besar dan semakin menjadi berkat 
bagi orang percaya dan gereja-Nya. "Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak 
baik waktunya, ...." (2Timotius 4:2a) Keterangan tentang penulis:  

Nama  : Yehezkiel Eko Pambudi  
Asal gereja  : Gereja Kristen Jawa Pugeran-Gunungkidul  
Pekerjaan  : Guru PAK & BP/BK SMP Negeri 2 Wonogiri  

U N D A N G A N Kami mengundang para pengguna CD SABDA© untuk saling 
membagikan berkat kesaksian tentang penggunaan CD SABDA©. Silakan mengirimnya 
ke Redaksi Berita SABDA di: <staf-SABDA@sabda.org>  

FAQ  

1. Cara Mencari Frasa/Kata 

T 
(Tanya):  Bagaimana caranya mencari frasa/kata?  

J 
(Jawab):  

Langkah-langkah untuk mencari frasa/kata:  

• Dalam menu bar klik menu: 
Edit/Cari > Cari Frasa/Kata 
maka akan muncul tiga pilihan:  

http://alkitab.mobi/?2Timotius+4%3A2a
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o Frasa 
o Kata 
o Bookmark 

• Jika Anda memilih Frasa, akan muncul pop-up box "Cari Frasa". Pop-
up box yang sama juga akan muncul saat Anda memilih "Cari Kata". 
Jika Anda memilih Bookmark, akan muncul pop-up box "Pengaturan 
Bookmark". 

• Dalam pop-up box: 
o Ketik frasa/kata yang ingin Anda cari di kotak "Cari Teks". 
o Isi check-box "Buka Jendela Baru" jika Anda ingin hasil 

pencariannya dibuka di jendela baru. 
o Jika Anda ingin mencari di berbagai modul yang ada, aktifkan 

check-box "Cari dari Banyak Database/Modul". 
o Tandai check-box "Cari Daftar Ayat User" untuk mencari frasa/ 

kata dari daftar ayat pemakai. 
o Tentukan "Batasan Pencarian" di kotak yang disediakan. 
o Anda juga bisa "Pilih Item yang Dicari" dengan menandai check-

box dari modul-modul yang disediakan. Gunakan tombol "Pilih 
Semua" untuk mendapatkan pencarian dari semua modul yang 
tersedia. Untuk membatalkannya, gunakan tombol "Batalkan 
Pilihan". 

o Apabila Anda ingin mendapatkan hasil pencarian dari Alkitab 
saja, aktifkan check-up box "Tampilkan Ayat Saja". 

o Setelah Anda siap dengan pernak-pernik tersebut, tekan tombol 
"OK" dan dapatkan hasil pencarian yang Anda perlukan. 

2. Sistem Topik dalam CD SABDA© versi 3.0 

T:  Sistem Topik apa saja yang tersedia dalam CD SABDA© versi 3.0?  
J:  Sistem Topik dalam CD SABDA© versi 3.0 terbagi dalam 3 kategori besar. Anda bisa 

mengaksesnya dengan cara: 

• Di menu kiri bagian Indeks/Isi Pustaka, klik ganda menu "Sistem Topik, Artikel, 
dan Traktat".  

• Box LIBINA -- Index Modul SABDA akan muncul dan menampilkan 3 kategori: 
1. Sistem-sistem Topik [Bahasa Indonesia]  
2. Topical Study Systems (Sistem-sistem Topik) [Bahasa Inggris]  
3. Topik Kecil, Serba-serbi, dan Lain-lain  
4. Artikel-artikel  
5. Traktat  

• Anda bisa klik ganda Topik-topik yang Anda inginkan.  

3. Ingin Mencetak Bahan 
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T:  Bagaimana caranya jika saya ingin mencetak bahan?  
J:  Fasilitas Cetak yang tersedia dalam versi ini cukup lengkap sehingga Anda bisa 

menampilkan hasil cetakan sesuai dengan keinginan Anda.  
Untuk mencetak bahan, lakukan langkah-langkah berikut.  

• Dalam menu bar klik menu: 
File Baca > Cetak 
maka akan muncul box [Cetak]. 

• Tersedia 6 Tabs: 
1. Isi 

Pilih dari 8 fitur yang tersedia sebelum Anda mencetak 
bahan. Kemudian tentukan batasan ayat yang akan dicetak. 
Kemudian klik "OK" untuk mencetak bahan tersebut. 
Untuk memperlengkapi hasil cetakan Anda, cek tab: 

2. Output 
Tentukan jumlah salinan dan pilih tujuan output. 

3. Versi 
Fitur ini membantu Anda untuk menentukan bagian dari versi Alkitab 
apa yang akan dicetak. 

4. Catatan 
Untuk menentukan jenis catatan yang Anda pilih.  

5. Tab Yunani dan Ibrani 
Fitur ini membantu Anda untuk menentukan jenis leksikon yang Anda 
inginkan. Hal ini tergantung dari batasan cetak yang telah Anda 
tentukan di Tab Isi.  

• Gunakan "Help" jika Anda mengalami kesulitan.  

Surat Pembaca  

1. From : Jatra <Jatatara_r(at)> 
>Saran: Untuk dapat menyediakan Alkitab dalam format.hlp (Help 
>File) atau PDF, sehingga untuk membacanya tidak perlu menginstal 
>program, tetapi dapat langsung membukanya. Hal ini sangat 
>diperlukan apabila menggunakan Komputer kantor dan tidak memiliki 
>hak (right) untuk menginstall Program dan tidak memiliki akses 
>internet. Trima kasih, GBU :)  

Redaksi: 
Terima kasih atas saran yang diberikan. Kami akan menjadikannya sebagai masukan 
bagi pengembangan CD SABDA© versi berikutnya. Sebenarnya Program SABDA juga 
dapat dijalankan tanpa diinstal, yaitu dengan menjalankannya langsung dari CD. 
Kiranya jawaban ini bisa menolong.  
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2. From: solider <soliders(at)> 
>Pertanyaan: Waktu saya proses install Sabda versi 3.0, diminta utk 
>memasukkan (insert) Disk#2, tentu saja saya nggak punya disk 
>dimaksud. Bagaimana step lanjutan agar saya berhasil install, tks. 
>GBU  

Redaksi: 
Apakah Anda menginstall-nya melalui CD SABDA© versi 3.0 atau dengan 
mendownload modul dari Situs SABDA.net? Apabila menggunakan CD SABDA© versi 
3.0, kami menyarankan Anda untuk meng-install ulang sesuai dengan langkah-langkah 
yang telah tersedia dalam CD. Jika menginstall-nya melalui Situs SABDA.net, silakan 
memilih diantara 5 program yang tersedia sesuai dengan kebutuhan Anda di bagian 
Program SABDA©.  
==> http://www.sabda.net/program/index.php#sabda3  

 

  

http://www.sabda.net/program/index.php#sabda3
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Berita SABDA 006/Juli/2006  
Berita SABDA  

1. Modul Baru di Situs SABDA.net -- Modul GSM (Guru Sekolah Minggu) 

Kabar gembira bagi Anda yang berkecimpung dalam pelayanan anak! Kini materi GSM 
telah tersedia dalam format modul SABDA© yang bisa diunduh dari Situs SABDA.net 
secara gratis. Materi ini juga tersaji dalam Situs PESTA Online sebagai salah satu 
bahan kursus virtual PESTA (Pendidikan Elektronik Sekolah Teologia Awam) yang bisa 
diunduh dalam versi TEXT, HTML, dan PDF dari Situs PESTA Online. Modul GSM ini 
terdiri dari enam pelajaran yang membahas hal-hal dasar yang penting dipelajari oleh 
guru sekolah minggu agar dapat melayani dengan mantap. Pelajaran-pelajaran tersebut 
a.l.: Pengenalan Sekolah Minggu, Kriteria Guru Sekolah Minggu, Mengenal Anak-Anak, 
Hakikat Mengajar, Teknik Memimpin Kebaktian Sekolah Minggu, dan Administrasi 
Sekolah Minggu.  

Informasi selengkapnya bisa Anda simak dengan mengunjungi Situs PESTA Online.  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/index.php [modul SABDA©]  
==> http://www.pesta.org/kursus.php?modul=gsm [TEXT, HTML, PDF]  
==> http://www.pesta.org/ [Situs PESTA Online]  

2. SABDA.org Kebobolan Virus! 

Dengan sangat menyesal kami memberitahukan pada 27 Juli 2006 kami mendapati 
bahwa ada orang/mesin yang telah menaruh script (untuk memanggil/mengunduh virus) 
di Situs SABDA.org. Yang sangat kami sesalkan script tersebut ternyata telah berada di 
sana sejak 25 Juni 2006. Script tersebut tugasnya adalah memanggil virus di situs lain 
(di mana virus tersebut berada), yang setelah terpanggil menjadi aktif untuk 
menginfeksi/menetap di komputer yang sedang aktif mengakses SABDA.org dengan 
browser Internet Explorer (IE). Virus tersebut tidak merusak file di hard disk. Virus ini 
juga hanya bekerja jika ada koneksi internet (jadi tidak terjadi apa-apa jika membuka file 
secara offline) dan tidak menyebar lewat jaringan lokal (USB, disket, antarkomputer, 
dll.). Namun demikian, melalui file-file yang terbuka tersebut ia dapat merekam dan 
mengirimkan password-password (dari e-mail atau account-account yang dipakai untuk 
koneksi internet) ke satu tempat tertentu.  

Atas kemurahan Tuhan, saat ini situs SABDA.org telah dibersihkan dari virus dan aman 
untuk diakses kembali. Bagi para pengunjung SABDA.org yang mungkin telah terinfeksi 
virus ini, kami minta maaf sebesar-besarnya. Sebagai pertanggungjawaban kami, kami 
telah menyediakan cara menanggulangi virus ini. Untuk itu, bagi mereka yang pernah 
mengunjungi situs SABDA.org antara 25 Juni - 26 Juli 2006, Anda perlu mengambil 
tindakan pembersihan dengan melakukan langkah-langkah sebagai berikut:  

1. Gunakan Norton Antivirus.  

http://www.sabda.net/modul_buku/index.php
http://www.pesta.org/kursus.php?modul=gsm
http://www.pesta.org/
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2. Download "definisi antivirus" terbaru dari Norton Antivirus untuk meng-update 
program antivirus Anda di: 
http://definitions.symantec.com/defs/20060727.019-i32.exe  

3. Lalu jalankan file 20060727.019-i32.exe yang di-download di komputer Anda 
untuk meng-update definisi virus terbaru.  

4. File yang diduga virus yaitu incoming[1].htm, web[1].exe, uninstall.exe. Lokasi file 
virus, yaitu di C:\\Documents and Setting\Nama_Komputer\Local 
Settings\Temporary Internet Files\content.IE5\XXXXXXX\. Adapun komputer 
kami memakai Windows XP Operating System.  

5. Scan komputer Anda dengan Norton Antivirus.  

Jika ternyata komputer Anda memang terinfeksi, maka tindakan selanjutnya adalah 
mengganti password pada account-account yang Anda miliki di internet.  

Sekali lagi, untuk segala ketidaknyamanan yang terjadi tersebut, kami mohon maaf 
sebesar-besarnya, terutama kepada para pengunjung situs-situs YLSA yang terinfeksi 
virus. Harapan kami komputer Anda sudah bisa dibersihkan dengan baik. Sebagai 
langkah ke depan, kami telah melakukan pengaturan yang lebih baik sehingga 
keamanan situs SABDA.org lebih terjamin. Dengan demikian diharapkan kami telah 
meningkatkan kewaspadaan untuk mencegah terjadinya penyusupan lagi.  

3. Wajah Baru Situs SABDA.org 

Terlepas dari masalah penyusupan virus yang telah tertanggulangi tersebut, kami juga 
menginformasikan bahwa situs SABDA.org telah memiliki wajah (tampilan) dan format 
baru yang lebih menarik. Dengan wajah baru SABDA.org ini Anda dapat melihat lebih 
jelas kekayaan informasi yang terdapat didalamnya. Lima tab menu utama di halaman 
tengah akan mengantar Anda menuju ke sumber-sumber (resources) yang dimiliki 
SABDA.org. Ditambah mesin pencari yang canggih akan membuat Anda serasa 
dimanjakan karena sekarang dengan mudah Anda bisa mencari bahan yang 
dibutuhkan. Pelayanan Yayasan Lembaga SABDA juga dapat lebih Anda kenal melalui 
empat bidang pelayanan yang disingkat BC, DL, DP, dan XC. Penjelasan tentang 
keempat bidang tersebut dapat Anda ketahui lebih jelas dengan mengunjungi Situs 
SABDA.org di alamat:  
==> http://www.sabda.org/  

4. Situs Terbaru YLSA: SABDAspace  

Kabar gembira bagi para penulis blog Kristen (Christian bloggers)! Bulan Juli ini 
Yayasan Lembaga SABDA telah meluncurkan Situs SABDAspace sebagai wadah untuk 
orang-orang Kristen menuangkan pemikiran, ide, dan aspirasi yang dapat menggugah 
kebangunan di Indonesia; baik itu kebangunan dalam hal moral, etika, estetika, 
pengetahuan dan terutama kerohanian di Indonesia. Melalui situs ini selain bisa 
membuat blog pribadi, Anda juga bisa menulis/ mengomentari artikel sesuai dengan 
topik-topik yang tersedia, yaitu Bahasa/Sastra, Kaum Muda, Kesaksian, 
Pengajaran/Guru, Penginjilan, Pribadi, dan Puisi. Mulailah menulis dan kirimkan karya 

http://definitions.symantec.com/defs/20060727.019-i32.exe
http://www.sabda.org/
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Anda ke situs penyedia blog gratis, SABDAspace!  
==> http://www.sabdaspace.org/  

  

http://www.sabdaspace.org/
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Artikel: Alkitab Digital yang Makin Terkenal  

“  Akankah Alkitab digital yang tanpa kertas mengeliminasi penggunaan Alkitab 
konvensional di masa depan?  ”  

Alkitab Elektronik atau Alkitab Digital adalah program berisi teks Alkitab yang dilengkapi 
berbagai fasilitas pendukung seperti pembacaan dan pencarian ayat, konkordansi, 
referensi silang, dll.  

Dalam tempo singkat, keberadaan Alkitab Digital telah menciptakan tren baru dalam 
komunitas kristiani, khususnya bagi mereka yang melek teknologi. Kini semakin banyak 
orang Kristen yang mempunyai dan memanfaatkan Alkitab Digital dalam mempelajari 
firman Tuhan. Kecenderungan ini diimbangi dengan makin menjamurnya situs yang 
menyediakan Alkitab Digital, baik berupa perangkat lunak maupun secara tersambung 
(online).  

Keberhasilan Alkitab Digital menciptakan tren di masyarakat Kristen tentunya mudah 
dimaklumi. Alkitab Digital menawarkan beragam kelebihan yang tidak mungkin 
diperoleh Alkitab konvensional. Berbagai kelebihannya, baik dari sisi fungsi maupun 
penyebaran, dapat dirangkum dalam dua kata: cepat dan praktis. Cukup ketik nama 
kitab, pasal, dan ayat lalu klik OK, ayat yang dicari akan terpampang di monitor, bahkan 
bisa lebih dari satu versi Alkitab! Bandingkan dengan menggunakan Alkitab biasa. Jauh 
lebih cepat dan praktis bukan?  

Dari sisi penyebaran pun, Alkitab Digital lebih mudah disebarluaskan. Untuk 
memperoleh sebuah perangkat lunak Alkitab, kita hanya perlu berinternet sejenak untuk 
mengunduh perangkat lunak Alkitab tersebut dan memasangnya di media yang sesuai. 
Selesai! Enaknya lagi, saat ini penggunaan perangkat lunak tersebut sudah tidak lagi 
dimonopoli oleh komputer saja, tetapi juga untuk PDA dan bahkan ponsel yang hanya 
mendukung sistem Java (J2ME). Inilah yang kemudian membuat orang mulai giat 
mencari perangkat lunak Alkitab untuk "gadget" mereka.  

Bayangkan jika kita sedang menulis renungan dan ingin mendapat referensi dari 
berbagai sumber dalam Alkitab, berapa buku yang harus tersedia di meja Anda dan 
berapa waktu yang Anda buang untuk membolak-balik halaman buku-buku itu? Alkitab 
Digital membuat pekerjaan jadi lebih praktis. Tinggal klik sana, klik sini, semuanya 
tersedia bagi Anda.  

Karena itu, wajar jika kemudian timbul pertanyaan: akankah Alkitab Digital nantinya 
memensiunkan Alkitab biasa? Jawabannya adalah tidak akan. Alkitab Digital hanyalah 
sarana untuk mempermudah usaha mendalami firman Tuhan. Ini disebabkan karena 
untuk urusan ibadah, persekutuan, PA, dan saat teduh pribadi, masih banyak orang 
lebih suka menggunakan Alkitab versi kertas biasa ketimbang Alkitab Digital. Alkitab 
biasa juga tidak bergantung pada peralatan luar untuk membacanya. Anda takkan bisa 
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membaca Alkitab Digital melalui ponsel ketika ponsel Anda sedang rusak atau mati 
mendadak, bukan?  

Lalu, apakah tren Alkitab Digital ini sudah pasti akan meningkatkan kualitas rohani 
orang Kristen yang menggunakannya?  

Tentu saja belum tentu. Seperti halnya Alkitab biasa yang tak pernah dibaca, demikian 
juga Alkitab Digital. Jika ia tidak pernah kita manfaatkan, tentu saja tak berpengaruh 
apa-apa pada pemiliknya. Sebaliknya, bila Alkitab Digital sering digunakan dan 
dipelajari isinya, ia akan jadi sarana yang ampuh bagi pertumbuhan rohani seseorang. 
Namun demikian, semakin banyaknya akses ke Alkitab Digital di masa depan tentu 
diharapkan akan memperluas kesempatan bagi siapa saja untuk belajar Alkitab dan 
mengenal Tuhan lebih dekat. (H/CS) Diambil dan diedit dari sumber:  

Judul majalah  : getLIFE! Edisi 20/2006  
Judul artikel  : Alkitab Digital yang Makin Terkenal  
Penulis  : Hardhono  
Halaman  : 86 - 87  
URL  : http://www.getlife-online.com/  

 

  

http://www.getlife-online.com/
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Kesaksian: Laporan Sekilas tentang Presentasi CD 
SABDA© di Purwokerto  

Seperti yang sudah diinformasikan dalam Berita SABDA bulan lalu, Yayasan Lembaga 
SABDA (YLSA) bekerja sama dengan Jaringan Doa Sekota Purwokerto telah 
mengadakan pelatihan tentang "Pengenalan dan Pemakaian CD SABDA© (Software 
Alkitab, Biblika Dan Alat-alat)" pada 5 Juli 2006. Pelatihan yang diadakan di Aula GBI 
Haleluya Purwokerto ini diikuti oleh kira-kira lima puluh orang. Mereka yang datang di 
antaranya adalah orang-orang yang awam dengan komputer, termasuk beberapa 
hamba Tuhan, tapi ada juga yang cukup mengenal komputer. Terlepas dari siapa 
mereka, pertemuan ini ternyata mendapat respons yang sangat positif dari para 
peserta. Hal ini terbukti dari pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan dari para peserta 
yang bisa tidak meninggalkan tempat duduknya hingga acara selesai tiga jam lamanya 
(tanpa ada break). Luar biasa! Sekalipun sebagian dari mereka awam dengan komputer 
tapi kerinduan mereka untuk bisa menggunakan alat teknologi untuk memperkaya dan 
mempermudah mempelajari firman Tuhan sangat besar.  

Dalam acara pelatihan ini, selain diberikan demonstrasi tentang bagaimana memakai 
CD SABDA© selama satu setengah jam, juga dibuka kesempatan selama setengah jam 
kepada para peserta untuk mengenal Yayasan Lembaga SABDA lebih dekat, terutama 
visi misi dan produk- produk pelayanan YLSA, yaitu lima belas publikasi Kristen, lebih 
dari tiga puluh situs Kristen, sebuah sekolah teologia tersambung (online) untuk orang 
awam dan CD SABDA©. Satu jam terakhir dipakai untuk melayani antusiasme peserta 
yang memberikan pertanyaan tentang CD SABDA© dan juga hal-hal lain yang 
berhubungan dengan hal tersebut.  

Beberapa pertanyaan yang diajukan, antara lain "Bagaimana menampilkan huruf 
Yunani/Ibrani?", "Bagaimana mencari topik-topik tertentu dalam SABDA©?", "Apakah 
ada Alkitab bahasa Daerah?", "Apakah kalau semua bahan dibuka akan membuat 
hang?", "Apakah yang dimaksud dengan nomor Strong?" dan masih banyak pertanyaan 
lain. Presentasi yang disampaikan dalam pelatihan ini rupanya telah menggugah 
kesadaran peserta bahwa cara menyelidiki Alkitab bisa mencapai suatu kemajuan yang 
luar biasa dengan memanfaatkan teknologi komputer. Suatu pencapaian yang mungkin 
sulit dapat dicapai jika hanya menggunakan cara-cara yang tradisional, manual, dan 
cetak kertas.  

Dari pelatihan ini kami menyadari bahwa mungkin banyak orang memiliki dan bahkan 
menggunakan CD SABDA©, tapi mungkin tidak dengan sendirinya bisa memanfaatkan 
alat ini secara maksimal tanpa belajar bagaimana menggunakan program ini dengan 
baik. Ada banyak fitur, fungsi, dan bahan yang perlu diketahui kegunaan dan cara 
memakainya. Sebagaimana pepatah yang mengatakan: "Good tools good results". Oleh 
karena itu, kami sedang memikirkan untuk memperluas pelatihan ini, baik dengan 
menyediakan bahan tutorial yang lebih lengkap ataupun dengan mengadakan lebih 
banyak pelatihan "road show" ke berbagai kota sehingga lebih banyak orang mengenal 



Berita SABDA 2006 
 

38 
 

dan memakai CD SABDA©. Besar harapan kami kiranya SABDA dapat mendorong 
masyarakat Kristen Indonesia untuk belajar firman Tuhan secara bertanggung jawab.  

Masih banyak pekerjaan rumah yang harus dikerjakan. Namun, kami menyadari ini 
adalah pekerjaan yang terlalu besar untuk YLSA kerjakan sendiri. Karena itu, YLSA 
membutuhkan partner untuk bersama-sama bekerja melayani Tuhan di lahan yang 
masih kurang digarap ini, yaitu di lahan di mana kemajuan teknologi dapat 
dimanfaatkan untuk membangun kemajuan pelayanan Tuhan. Anda bisa ikut 
berpartisipasi mendukung pelayanan Tuhan di lahan ini dengan menjadi pendoa yang 
setia, staf ahli di bidang programming yang handal, donatur yang dermawan, dan 
sukarelawan yang memberi semangat.  

Pelatihan CD SABDA© yang kami adakah di Purwokerto memberikan tantangan 
kepada kami yang melayani di YLSA untuk mempersatukan umat Tuhan dan bekerja 
bersama-sama dengan menjunjung tinggi otoritas Alkitab.  

Ucapan Syukur kepada Tuhan dan Terima Kasih kepada Panitia  

Di atas semua ini, kami percaya bahwa kesempatan pelayanan dan kelancaran 
jalannya acara pelatihan di Purwokerto merupakan berkat Tuhan semata. Hanya karena 
campur tangan Tuhanlah segalanya bisa diatur dengan baik. Pada kesempatan ini, 
kami juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia di Purwokerto yang 
telah bekerja keras menyelenggarakan pelatihan CD SABDA© ini. Kiranya kerja sama 
ini membawa keharuman bagi nama Tuhan.  

To God be the glory! Tim Presentasi CD SABDA© (Yulia, Daniel, dan Sadrah)  

 
U N D A N G A N Kami mengundang para pengguna CD SABDA© untuk saling 
membagikan berkat kesaksian tentang penggunaan CD SABDA©. Silakan mengirimnya 
ke Redaksi Berita SABDA di: <staf-SABDA(at)sabda.org>  

FAQ  

1. Cara Cepat Menampilkan Pasal/Ayat  

T 
(Tanya):  Bagaimana cara menampilkan pasal/ayat dengan cepat?  

J 
(Jawab):  

Untuk menampilkan pasal/ayat dengan cara cepat, silakan Anda: 

• Klik ikon Alkitab yang terletak paling kiri atas di jendela SABDA© versi 
3.0 atau tekan [ctrl + F1]. 

• Setelah itu, akan muncul kotak 'Tampilkan Ayat' yang berisi pilihan 
'Kitab', 'Pasal', dan 'Ayat'. Silakan pilih pasal atau ayat yang ingin Anda 
tampilkan. Atau, Anda juga bisa mengetik langsung ayat yang ingin 
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Anda tampilkan di kolom 'Ayat'. 
• Beri tanda centang untuk pilihan 'Jendela Baru' kalau Anda ingin 

menampilkan ayat di jendela yang baru. 
• Anda juga bisa memilih versi Alkitab yang Anda inginkan dalam kolom 

'Pilih Versi yang Ditampilkan'. 
• Setelah semuanya siap, silakan klik 'OK', ayat yang Anda inginkan 

akan terpampang dilayar monitor Anda. 
• Mudah dan cepat, bukan? Silakan mencoba.  

2. Berapa Lama Waktu yang Dibutuhkan untuk Mengunduh (Download) 
Sebuah Berkas (File)? 

T:  Saya ingin mengunduh (download) tiga modul baru yang ada di SABDA.net. Kira-kira 
berapa waktu yang saya butuhkan untuk mengunduh ketiga berkas tersebut?  

J:  Lama pengunduhan program dan modul-modul SABDA dari Situs SABDA.net 
tergantung dari kecepatan akses internet yang Anda gunakan dan juga ukuran 
berkas yang Anda unduh. Berikut ini adalah catatan waktu yang diperlukan saat 
mencoba mengunduh file yang berukuran 100 KB. 
Transfer Rate  waktu (detik)  
14 KB  80  
28,8 KB  40  
33,6 KB  33  
56 KB  20  
ISDN (128 KB)  7  
T.I 1,44  0,9  

 

Surat Pembaca  

From: Indrawiguna <indrawiguna@xxxxx> 
>terimakasih untuk infonya, cd sudah saya terima dengan baik dan 
>sudah saya bagikan juga untuk teman2 di bandung yang membutuhkannya 
>sekalian numpang nanya untuk bible audionya apakah sudah ada cdnya, 
>saya sempat coba download tapi sering nga berhasilnya, maklum 
>koneksinya masih dialup 
> 
>salam  

Redaksi: 
Puji Tuhan! Kami senang sekali CD SABDA bisa menjadi berkat bagi Anda dan rekan-
rekan Anda di Bandung. Kiranya melalui CD SABDA ini hidup dan pelayanan Anda 
semakin didewasakan.  
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Tentang Alkitab Audio, memang sudah ada CDnya, namun kami tidak memperbanyak 
dalam jumlah besar. Jika Anda ingin mendapatkannya, silakan menghubungi distributor 
di kota Anda, karena setiap distributor telah diberikan CD Audio Bible Mp3 Kabar Baik 
(Alkitab dalam Bahasa Indonesia Sehari-hari) yang diambil dari sumber :  
==> http://www.audioscriptures.org/ Anda bisa meminjam dengan mencopynya. 
Selamat menikmati firman Tuhan.  

Info Khusus 

Ucapan Terima Kasih kepada Para Distributor CD SABDA©  

Untuk memperlancar dan menghemat biaya pengiriman, maka pendistribusian CD 
SABDA© versi 3.0 dilakukan dengan menggunakan sistem Regional Distribution Center 
(RDC). Melalui RDC-RDC ini para pemesan CD SABDA diharapkan bisa mendapatkan 
CD SABDA yang diinginkannya. Kami bersyukur saat ini YLSA telah memiliki 52 RDC 
yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia dan bahkan di luar negeri.  

Melalui kesempatan ini, kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Anda, para 
Sahabat dan Pendukung YLSA, yang secara sukarela menjadi Distributor CD SABDA©. 
Keberadaan Anda telah membantu YLSA mendistribusikan dan menyebarkan CD 
SABDA© kepada mereka yang membutuhkan. Kami berharap kerja sama ini 
membuahkan hasil bagi kemajuan pelayanan Tuhan. Keterangan selengkapnya tentang 
daftar kota yang memiliki RDC untuk CD SABDA bisa dibaca di alamat:  
==> http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php  

 

  

http://www.audioscriptures.org/
http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php
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Berita SABDA 007/Agustus/2006  
Berita SABDA  

1. Modul Baru di SABDAnet -- Modul Pembimbing PB 

Apakah Anda membutuhkan bahan untuk mempelajari latar belakang sejarah dan 
budaya pada zaman PB? Kini telah hadir bagi Anda, modul baru di SABDAnet yang 
berisi bahasan tentang latar belakang PB, khususnya zaman ketika Tuhan Yesus dan 
Rasul-rasul masih hidup. Melalui modul yang ditulis oleh Dra. Yulia Oeniyati, M.Th. ini, 
wawasan Anda akan diperkaya untuk memberikan interpretasi (penafsiran) yang tepat 
terhadap isi Alkitab yang Anda baca. Unduh (download) modul Pembimbing PB 
sekarang juga di Situs SABDAnet!  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/index.php [modul SABDA©]  

2. Distributor Baru CD SABDA 3.0 

Bulan Agustus ini, penyebaran CD SABDA versi 3.0 merambah ke wilayah baru, yaitu di 
wilayah Jakarta Utara (Kelapa Gading Timur), Surabaya, Korea Selatan, Philipina, 
Singapura, dan Malaysia. Bagi Anda yang tinggal di wilayah-wilayah tersebut, silakan 
mengontak para distributor yang telah ditunjuk dan menyebarkan informasi ini kepada 
rekan-rekan Anda agar berkat tersalur kepada mereka. Adapun alamat distributor bisa 
Anda simak di Situs SABDA© di bagian Distributor CD:  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php  

3. Alkitab Audio  

Selain CD SABDA versi 3.0, Yayasan Lembaga SABDA juga menyebarkan CD Alkitab 
Audio. CD Audio ini bisa Anda dengarkan dan download dari Situs SABDAnet dalam 
format MP3 dan WAV. Ada pun pilihan versi Alkitab yang tersedia di situs ini, yaitu:  

• Alkitab PB versi TB (Terjemahan Baru) (MP3, WAV)  
• Alkitab PB BIS (Bahasa Indonesia Sehari-hari) (MP3, WAV)  
• Alkitab PL dan PB KJV (King James Version) (MP3)  

Tidak sabar untuk mendengarkan firman Tuhan, silakan kunjungi situsnya di:  
==> http://www.sabda.net/audio  

  

http://www.sabda.net/modul_buku/index.php
http://sabda.sabda.org/distribusi.php
http://www.sabda.net/audio
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Artikel: Memahami Sabda Tuhan Dengan "Software 
Alkitab"  

Ada seorang petani miskin yang mempunyai sebidang tanah yang gersang dan berbatu-
batu. Ia mengerjakan tanah itu untuk menghidupi keluarganya, tetapi hasilnya hanya 
pas-pasan sekalipun ia bekerja dengan susah payah. Ketika petani itu meninggal, anak 
sulungnya mewarisi tanah itu. Tatkala ia menggarap tanah itu, ia terkejut karena 
mendapati emas di dalamnya. Ia menggali lebih dalam dan mendapatkan tambang 
emas yang tak ternilai harganya. Sang ayah memiliki tanah yang sama, tetapi hidupnya 
tetap dalam kemiskinan, sedang anaknya kini menjadi kaya raya. Sebenarnya, kedua 
orang itu sama-sama kaya, tetapi yang seorang tidak menyadari kekayaannya yang 
besar sehingga tidak dapat menikmatinya.  

Demikianlah gambaran kita dalam memperlakukan Alkitab. Kita tidak akan dapat 
menemukan kekayaan yang berlimpah di dalamnya bila kita hanya memandang 
sepintas lalu dan menganggapnya tak lebih dari sebuah buku biasa yang tidak harus 
digali. Kita baru akan mendapatkan kekayaan yang luar biasa bila kita memberi 
perhatian khusus dan membacanya secara teratur.  

Ada satu hal yang mutlak tentang firman Tuhan yang harus kita ketahui, yakni apa pun 
respon manusia terhadapnya, ia akan tetap nyata, berkuasa, tidak berubah, dan kekal 
adanya. Kita mempercayainya atau tidak, tidak akan pernah mengubah firman Tuhan 
sedikit pun. Dr. R.A. Torrey menyatakan, "Kebencian yang menyala- nyala, disengaja, 
keji, dan penuh dendam telah dilancarkan terhadap Alkitab. Selama 18 abad, berbagai 
usaha dilakukan manusia untuk meremehkan iman kepada Alkitab dan bahkan untuk 
memusnahkan Alkitab itu sendiri. Segala bentuk penghancuran yang dilancarkan oleh 
filsafat, ilmu, akal, seni, kecerdikan, kekuasaan, dan kebengisan manusia terhadap 
kitab ini telah dijalankan, tetapi Alkitab tetap tak tergoyahkan sampai hari ini. Alkitab 
mungkin tua karena ditulis berabad-abad yang lalu, tetapi kebenaran-kebenaran di 
dalamnya selalu baru."  

Semua yang praktis dan simpel menjadi idola zaman ini dan hal itu berarti tantangan 
tersendiri bagi para pelayan Tuhan. Daya pikir dan kreativitas tinggi diperlukan untuk 
menjawab tantangan tersebut supaya kesempatan melayani jiwa-jiwa di zaman ini tidak 
terlewatkan.  

Akhirnya, satu inovasi baru pun muncul. Alkitab yang sehari-harinya Anda jumpai dalam 
bentuk buku/kitab, kini dapat Anda jumpai pula dalam format HTML yang dapat dibaca 
oleh banyak orang di seluruh dunia. Situs web Alkitab mulai berkembang, bukan hanya 
menyajikan firman Allah saja melainkan dilengkapi dengan bahan biblika dan alat-alat 
khusus yang sangat membantu Anda mempelajari firman Tuhan. Bahkan beberapa di 
antaranya telah diperbanyak dalam bentuk CD. Dengan program Alkitab tersebut, Anda 
tinggal men-downloadnya ke komputer Anda dan Anda dapat mempelajari Alkitab tanpa 
harus mencari bahan-bahan pendukung lain seperti kamus Alkitab, konkordansi, dll. 
Tinggal menyalakan komputer dan mengaktifkan program tsb., maka Anda dapat 



Berita SABDA 2006 
 

43 
 

mengerjakan waktu teduh, PA pribadi, pembacaan Alkitab, dll. di tengah kesibukan 
Anda sehari-hari di depan komputer! Fasilitas lain seperti kemampuan mencari kata, 
ayat, nama kitab, dll. juga disediakan oleh beberapa program Alkitab sehingga kita 
dapat mempelajari firman Tuhan dengan cara baru yang menyenangkan.  

Di bawah ini adalah daftar beberapa alamat situs yang berisi program-program Alkitab.  

WEB/Online  

• SABDAweb  
==> http://sabdaweb.sabda.org/alkitab  
==> http://sabdaweb.sabda.org/home/ [Classic SABDAweb]  
==> http://sabdaweb.sabda.org/study/ [StudyBible SABDAweb]  

• eInjil.com  
==> http://www.einjil.com/  

• Kristen Online/Alkitab  
==> http://www.kristenonline.com/alkitab/  

• Lembaga Alkitab Indonesia (LAI)  
==> http://www.alkitab.or.id/  

Software  

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

• e-Sword  
==> http://www.e-sword.net/  

• MacSword  
==> http://www.macsword.com/  

• The Online Bible North America  
==> http://www.onlinebible.net/  

Selain alamat-alamat di atas, Anda juga dapat mengunjungi beberapa alamat di bawah 
ini untuk melengkapi pencarian software Alkitab, baik untuk diaplikasikan di komputer 
dan ponsel Anda.  
==> http://www.compactbyte.com/s60bible/ (Symbian S60)  
==> http://www.compactbyte.com/s80bible (Symbian S80)  
==> http://gobible.jolon.org/  
==> http://www.phoneybible.co.uk/  
==> http://www.olivetree.com  
==> http://www.holybibleproject.net/  
==> http://www.geocities.com/asmfreesoft/alkitab.html Diedit dan diperbaharui dari 
sumber:  

Judul artikel  : Memahami Sabda Tuhan dengan "Software Alkitab"  
Penulis  : Oktaviana S. R.  
Dipublikasi di  : ICW (Indonesian Christian Webwatch) Edisi 047/2000  

http://sabdaweb.sabda.org/alkitab
http://sabdaweb.sabda.org/home/
http://sabdaweb.sabda.org/study/
http://www.einjil.com/
http://www.kristenonline.com/alkitab/
http://www.alkitab.or.id/
http://www.sabda.net/
http://www.e-sword.net/
http://www.macsword.com/
http://www.onlinebible.net/
http://www.compactbyte.com/s60bible/
http://www.compactbyte.com/s80bible
http://gobible.jolon.org/
http://www.phoneybible.co.uk/
http://www.olivetree.com/
http://www.holybibleproject.net/
http://www.geocities.com/asmfreesoft/alkitab.html
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Alamat situs  : http://www.sabda.org/publikasi/icw/047/  

Kesaksian: Mempercepat Persiapan dan Lebih Kreatif  

Oleh: Pdt. Idi Bangun  

Berikut ini adalah kesaksian yang dibagikan oleh seorang pengguna CD SABDA© yang 
telah mendapat berkat saat menggunakan CD tersebut.  

Saya mengenal CD SABDA© saat seorang pemuda meng-instal program SABDA© 
versi 2.0 di komputer gereja. Saat itu program tersebut sangat membantu saya dalam 
mempersiapkan renungan maupun khotbah di mimbar. Setelah ada berkat, akhirnya 
tersedia juga sebuah komputer di rumah. Ada beberapa kendala saat menjalankan versi 
2.0 yang ternyata belum mendukung program XP. Bersyukur sekali karena pada saat itu 
sedang diluncurkan CD SABDA© versi 3.0 yang mendukung program XP.  

Ada beberapa kemudahan yang saya jumpai saat menggunakan CD SABDA© versi 3.0. 
Kemudahan pertama tentunya saat mencari ayat. Dalam versi terbaru ini, saya bisa 
mencari ayat dengan cepat dengan tersedianya pilihan nama kitab, pasal, dan ayat. 
Dilengkapi dengan kemudahan untuk meng-copy paste, maka dua kemudahan tersebut 
sangat membantu saya dalam mempersiapkan renungan maupun khotbah.  

Kemudahan kedua adalah dari segi kepraktisan. Bahan-bahan biblika yang lengkap 
dalam versi ini seperti konkordansi, kamus, pengantar kitab, catatan ayat, peta, dsb. 
mempermudah saya yang hampir setiap hari bergelut dengan ayat-ayat Alkitab, baik 
untuk ditelaah secara pribadi maupun untuk persiapan mimbar. Fungsi untuk 
membandingkan ayat dari beragam versi Alkitab juga menjadi nilai lebih dari program 
ini.  

Pengalaman dalam menggunakan program ini saya ajarkan juga kepada beberapa 
pemuda gereja yang kebetulan mempunyai komputer di rumahnya. Kemudahan dalam 
memakai program SABDA© juga menarik minat mereka. Tidak hanya para pemuda, 
ternyata teman-teman pendeta di GKJ Wonogiri Utara dan GKJ Baturetno juga 
menggunakan CD SABDA© (versi 2.0). Menurut mereka (dan saya pun setuju), 
program SABDA© ini lebih mudah digunakan.  

Harapan saya sebenarnya lebih berfokus pada pengembangan jemaat gereja. Saat ini 
gereja sedang berdoa untuk tersedianya LCD yang nantinya bisa dipakai untuk 
mengenalkan program CD SABDA© sehingga para jemaat bisa lebih kreatif dalam 
kehidupan bergereja.  

Harapan saya yang terkait untuk pengembangan CD SABDA© ini adalah tersedianya 
Alkitab dalam bahasa Jawa** yang bisa melengkapi 30+ koleksi versi Alkitab dalam CD 
SABDA versi 3.0.  

http://www.sabda.org/publikasi/icw/047/
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Demikian sedikit sharing tentang kemudahan dalam menggunakan CD SABDA© versi 
3.0. Selamat melayani.  

• Bagi Anda yang tertarik untuk mendapatkan modul Alkitab bahasa Jawa, silakan 
menulis surat kepada kami di alamat: 
<staf-SABDA(at)sabda.org>  

Keterangan tentang penulis:  

Nama  : Pdt. Idi Bangun  
Asal gereja  : Gereja Kristen Jawa Sukoharjo  

U N D A N G A N Kami mengundang para pengguna CD SABDA© untuk saling 
membagikan berkat kesaksian tentang penggunaan CD SABDA©. Silakan mengirimnya 
ke Redaksi Berita SABDA di: <staf-SABDA(at)sabda.org>  

FAQ  

1. Menampilkan Catatan Ayat 

T 
(Tanya):  Bagaimana caranya menampilan catatan ayat?  

J 
(Jawab):  

Untuk menampilkan Catatan Ayat, caranya mudah sekali. 
Anda bisa melakukannya dengan dua cara: 

1. Popup "Buka Catatan" 
Jika Anda sedang membaca ayat Alkitab (baik dalam jendela ayat 
maupun jendela daftar ayat), tinggal klik kanan pada salah satu ayat 
untuk menampilkan menu popup. Klik menu "Buka Catatan" yang 
terdapat di paling atas, kemudian pilih Catatan yang ingin Anda baca. 

2. Shortcuts Ctrl+1-10 dan tombol F2  
Jika Anda sudah tahu Catatan yang mana yang akan dibuka, Anda 
dapat langsung menekan kombinasi kunci Ctrl+1, Ctrl+2, ... Ctrl+0 
untuk 10 Catatan pertama yang terdapat dalam menu. 
Anda juga dapat menampilkan Catatan dengan menekan kunci F2 atau 
ikon kedua dari kiri pada toolbar. Anda akan mendapatkan kotak dialog 
untuk memilih nama kitab, pasal, ayat dan Catatan yang ingin Anda 
tampilkan.  

2. Fungsi Bookmark 

T: Apakah fungsi dari Bookmark yang terdapat dalam CD SABDA versi 3.0?  
J: Bookmark berfungsi sebagai penanda (marker) persis seperti pembatas buku atau 
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pita yang terdapat dalam Alkitab. Dengan bookmark Anda bisa menandai bagian-
bagian yang penting sehingga di lain waktu Anda bisa dengan cepat kembali ke 
bagian tersebut. Untuk memasang bookmark pada bagian yang sedang Anda baca, 
Anda tinggal klik kanan untuk membuka menu popup dan memilih menu "Bookmark", 
atau lebih cepat lagi, cukup dengan menekan kunci Z pada keyboard. Maka akan 
terbuka kotak dialog "Pengaturan Bookmark". Tekan tombol "Tambah Bookmark" 
untuk menyimpan bookmark Anda. Lain kali jika Anda membutuhkannya, cukup 
tekan kunci F5 atau icon kelima dari kiri pada toolbar. Pilih bookmark yang Anda cari 
dan tekan "Menuju Ke Bookmark".  

3. Fasilitas untuk Mengubah Desktop/Proyek 

T : Apakah di dalam CD SABDA versi 3.0 terdapat fasilitas untuk mengubah 
desktop/proyek?  

J : Tentu saja bisa. Desktop/Proyek adalah kumpulan setting/ pengaturan jendela-
jendela yang dapat disimpan dan dipanggil kembali sewaktu-waktu. Fasilitas 
Desktop/Proyek ini dapat diakses melalui menu Tampilkan ! Desktop/Proyek. Dari 
sana Anda bisa melakukan berbagai manipulasi Desktop seperti membuat baru, 
menyimpan, menghapus, mengganti nama, dan menggabung Desktop. Anda bahkan 
dapat menentukan Desktop Harian yang akan muncul setiap kali Anda membuka 
program SABDA untuk pertama kalinya dalam satu hari. "Shortcut" untuk fungsi 
Desktop adalah kunci F6.  

Surat Pembaca  

From: "Alip, Djoehaeri" <adjoha(at)> 
>Terima kasih banyak untuk infonya. Saya sudah dapatkan distributor 
>untuk wilayah Jakarta Timur yaitu Bpk. Yosias di Cawang atau GKP 
>Cawang. Sekali lagi terima kasih and God bless! 
>Shalom, 
>Alip  

Redaksi: 
Kiranya CD SABDA© versi 3.0 ini semakin membantu Anda dalam mempelajari Alkitab. 
Anda bisa mendapatkan banyak berkat dan salurkan berkat tersebut kepada setiap 
orang yang belum mengenal CD SABDA©. Selamat belajar.  

Bagi para pengguna SABDA yang belum mendapat CD SABDA versi 3.0, silakan 
menghubungi distributor CD SABDA yang paling dekat dengan tempat Anda tinggal.  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php  

 

  

http://sabda.sabda.org/distribusi.php
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Berita SABDA 008/September/2006  
Berita SABDA  

1. Workshop YLSA dalam Breaktrough On Mission (BOM) 

Pada tanggal 28-31 Agustus 2006 yang lalu, YLSA diundang ke Bandung untuk mengisi 
salah satu workshop di acara "Breakthrough On Mission" bagi para mahasiswa 
Jatinangor (Bandung). Dalam workshop tersebut, Tim YLSA diminta untuk mengisi sesi 
Pelayanan Website. Sayang sekali workshop ini hanya diikuti oleh sedikit mahasiswa 
(karena hanya diikuti oleh 70 peserta), namun kami berhasil memakai waktu ini untuk 
membagikan visi pelayanan 'web evangelism' terutama di dunia misi. Pada kesempatan 
itu Tim YLSA juga membagikan CD SABDA 3.0 kepada semua peserta, pembicara dan 
para mitra organisasi misi yang juga hadir di acara ini (300 CD). Harapan kami CD 
SABDA 3.0 ini dapat menjadi bekal bagi mahasiswa untuk dibawa ke mana pun mereka 
pergi setelah mereka lulus. Puji Tuhan!  

2. Distributor Baru CD SABDA 3.0 

Puji Tuhan, karena mulai bulan ini kota Purwokerto, Cilegon, Serang, Los Angeles (AS) 
dan Seattle (AS) telah memiliki distributor CD SABDA 3.0. Bagi Anda yang tinggal di 
kota-kota tersebut, silakan menghubungi para distributor untuk mendapatkan CD 
SABDA. Untuk informasi lebih lanjut tentang para distributor, mohon kesediaan Anda 
berkunjung ke alamat:  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php/  

Sebarkan juga informasi ini kepada rekan-rekan Anda yang tinggal di kota-kota tersebut 
agar mereka pun bisa mendapatkan CD SABDA 3.0. Apabila belum ada distributor di 
wilayah Anda dan Anda ingin mendapatkan CD SABDA 3.0, silakan kirim surat kepada 
kami di:  

< staf-SABDA(at)sabda.org >  

Mari bergiat dalam menggali kebenaran firman-Nya.  

3. Chinese Treasures 3.1 

Sebuah perangkat lunak (software) untuk studi Alkitab dalam bahasa Cina telah 
tersedia. Perangkat yang dinamakan Chinese Treasures 3.1. ini berisi 3 Alkitab bahasa 
Cina dengan fasilitas pencarian, 2 komentar ayat lengkap, peta, buku-buku referensi, 
Alkitab Audio Mandarin MP3, buku-buku audio MP3, musik penyembahan MP3, dan 
masih banyak lagi bahan-bahan berkualitas tinggi, klasik cina, dan inspirasional untuk 
digunakan sebagai alat belajar dan alat penginjilan.  

http://sabda.sabda.org/distribusi.php/
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CD Alkitab dalam bahasa Cina ini dibuat dalam format web sehingga Anda tidak 
membutuhkan program khusus untuk mengoperasikannya, cukup dengan program 
penjelajah (browser) yang Anda miliki. Untuk mendapatkannya, silakan kirim surat 
elektronik ke alamat:  

< cdchinese(at)sabda.org >  
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Artikel: Pelayanan YLSA Dalam Bidang Biblical 
Computing  

YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) adalah yayasan Kristen non-profit yang bergerak 
dalam bidang pelayanan literatur Alkitab dengan menggunakan media komputer dan 
internet. Kerinduan YLSA adalah menjadi pusat sumber bahan kekristenan elektronik 
untuk melayani masyarakat Kristen Indonesia agar dapat memakai bahan-bahan biblika 
yang diperlukan untuk penyelidikan Alkitab tersebut dengan mudah. Biblical Computing 
(BC) merupakan salah satu dari empat fokus utama pelayanan YLSA sejak yayasan ini 
mulai didirikan. YLSA menyadari bahwa pelayanan di bidang BC merupakan pelayanan 
yang sangat mendasar, yang diperlukan untuk mendukung kesehatan gereja dan 
pelayanan Kristen pada umumnya. Melalui hasil pelayanan BC, masyarakat Kristen 
akan belajar bagaimana menggali dan menganalisa teks Alkitab, juga bahan-bahan 
biblika dan bahan kekristenan lainnya dengan cara yang lebih bertanggung jawab dan 
lebih akurat.  

Teks Alkitab dari Berbagai Versi dan Bahan-bahan Biblika 

Selama lebih dari sepuluh tahun pelayanannya, YLSA telah berusaha membangun 
infrastruktur untuk memungkinkan terwujudnya pelayanan bidang BC ini. Salah satu hal 
mendasar yang sangat penting dilakukan adalah penyediaan berbagai versi Alkitab, 
baik dalam bahasa Indonesia Kuno (Melayu) maupun Modern, bahasa daerah/suku 
(Jawa, Sunda), bahasa asli Alkitab (Yunani dan Ibrani), maupun bahasa asing lainnya 
(Inggris, Latin) dalam bentuk elektronik/digital.  

Penggalian informasi dan pengumpulan serta pemrosesan manuskrip- manuskrip 
Alkitab bahasa Indonesia, baik Bahasa Indonesia kuno maupun modern, merupakan 
tantangan pertama. Namun, hal itu dapat teratasi oleh ketekunan, tekad, dan kerja 
keras dari setiap orang yang terlibat dalam pelayanan ini. Puji Tuhan, kerja keras ini 
membuahkan hasil yang luar biasa karena saat ini YLSA telah berhasil memproses 
secara elektronik lebih dari sepuluh versi Alkitab bahasa Indonesia untuk dipakai dan 
disebarkan oleh masyarakat Indonesia secara luas. Keberhasilan inilah yang 
memantapkan YLSA untuk memproses bahan-bahan lain secara elektronik.  

Dalam melakukan "biblical studies", memiliki teks Alkitab saja sangatlah tidak cukup. 
Diperlukan bahan-bahan biblika lain untuk menjadi sumber referensi guna menunjang 
proses penggalian dan penyelidikan Alkitab. Untuk itu, bekerja sama dengan lembaga 
penerbitan lain, YLSA mengumpulkan dan memproses bahan-bahan yang dianggap 
berguna untuk dibuat bentuk elektroniknya/digitalnya. Sebagai hasilnya adalah sebuah 
"rak buku elektronik" yang berisi:  

• berbagai bahan biblika (konkordansi, sistem referensi silang, sistem catatan ayat, 
kamus Alkitab, kamus bahasa/leksikon, peta Alkitab, dan masih banyak lagi.) dan  

• bahan-bahan pelayanan lain (bahan PA, buku-buku doktrin, buku-buku teologia 
praktis, dll.).  
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Program Software Alkitab -- Online Bible (versi Indonesia) 

Tantangan lain yang dihadapi YLSA adalah menyediakan suatu program software 
Alkitab yang cukup canggih dan mudah digunakan. Untuk membuat sendiri program 
software semacam itu tentulah akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu 
kami memutuskan untuk mengadopsi program software Alkitab yang sudah tersedia 
dalam bahasa Inggris yang bersifat 'open source' untuk diterjemahkan ke bahasa 
Indonesia dan dimodifikasi sesuai dengan keperluan dan kondisi bahan- bahan yang 
ada dalam bahasa Indonesia.  

Setelah melakukan banyak penelitian dan pencarian, program software Alkitab 
"ONLINE BIBLE" (yang diciptakan dan dikelola oleh Larry Pierce) menjadi pilihan untuk 
kemudian dikembangkan oleh YLSA. Selain telah mempunyai koleksi bahan-bahan 
biblika yang luas, dan mempunyai komunitas pendukung untuk mengembangkan 
program tersebut, Online Bible terbukti sudah banyak dipakai dan mudah. Setelah 
melakukan diskusi dengan Larry Pierce dan melakukan modifikasi serta penyesuaian di 
beberapa bagian, lahirlah sebuah program Alkitab yang disebut SABDA (singkatan dari 
Software Alkitab, Biblika Dan Alat- alat). Program inilah yang akan mengintegrasikan 
teks Alkitab dari berbagai versi dan ragam bahasa, termasuk bahasa asli Alkitab, 
dengan bahan-bahan biblika dan berbagai bahan kekristenan lain. Keseluruhan dari 
paket Biblical Computing ini akhirnya selesai dan dikemas dalam sebuah CD-ROM, 
yang untuk seterusnya dikenal dengan nama CD SABDA -- atau Online Bible versi 
bahasa Indonesia. Artikel selengkapnya bisa akses di:  

Nama publikasi  : Berita YLSA, edisi Januari 2005  

URL  : http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa/003/ 
http://www.sabda.org/ylsa/  

Judul artikel  : Pelayanan Biblical Computing di YLSA  
Penulis  : Yulia Oeniyati  

 

  

http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa/003/
http://www.sabda.org/ylsa/
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Kesaksian: Luar Biasa Manfaatnya  

Berikut ini adalah kesaksian yang dibagikan oleh Matius Iksantoro, salah seorang 
mahasiswa teologia yang pernah membantu pelayanan di YLSA. Berkat besar telah 
diperolehnya dari menggunakan CD SABDA 3.0.  

Sejak mengambil keputusan untuk masuk sekolah teologia, saat itu pula saya memiliki 
kerinduan untuk membeli buku-buku teologia. Buku- buku yang ingin saya miliki itu 
terutama buku-buku yang dapat memberikan banyak informasi tentang dunia ketika 
Alkitab ditulis, antara lain: buku-buku pengantar (PL dan PB), yang di dalamnya saya 
dapat mengetahui dan memahami latar belakang budaya, ekonomi, politik, sosial, serta 
agama; peta Alkitab, dll. Di samping itu, saya juga tertarik untuk memiliki buku-buku 
yang dapat menjadi alat untuk menafsirkan kata atau frasa di dalam Alkitab, seperti 
kamus Alkitab, konkordansi, Alkitab versi lain, leksikon Yunani dan Ibrani, dll. Namun, 
kerinduan itu belum bisa terwujud karena masalah dana. Buku-buku itu harganya 
sangat mahal sehingga saya tidak mampu membeli seluruhnya.  

Saya bergumul cukup lama untuk memiliki buku-buku tersebut hingga akhirnya saya 
mulai membelinya sedikit demi sedikit dengan berkat yang Tuhan berikan. Sekarang ini 
saya telah memiliki buku-buku pengantar berupa kamus Alkitab, konkordansi, peta 
Alkitab, Alkitab Yunani dan Ibrani, Analytical Ibrani, dan sejumlah buku lainnya.  

Dengan adanya buku-buku itu, saya merasa terbantu untuk mempelajari firman Tuhan. 
Namun, pada saat mulai mempelajari Alkitab dengan buku-buku yang telah Tuhan 
sediakan tersebut, muncullah dua masalah besar yang saya hadapi, yaitu:  

1. buku-buku itu belum menyediakan informasi yang cukup untuk mempelajari 
bagian tertentu dalam Alkitab sehingga saya harus mencari atau meminjam buku 
dari teman-teman yang lain atau dari perpustakaan teologia;  

2. dengan kenyataan itu, saya membutuhkan waktu yang cukup lama hanya untuk 
menyelidiki satu bagian Alkitab tertentu.  

Pergumulan saya pada akhirnya terjawab dengan hadirnya CD SABDA. Bagi saya, CD 
ini memberikan manfaat yang luar biasa. Hanya dengan satu keping CD saja, saya 
dapat memperoleh informasi yang sangat banyak, yang selama ini saya butuhkan untuk 
mempelajari Alkitab.  

Apa saja manfaat memiliki CD SABDA ini?  

1. Ekonomis  
CD SABDA memberikan banyak informasi kepada penggunanya. Di dalamnya 
terdapat 37 versi Alkitab, kamus Alkitab, pengantar kitab beserta garis-garis 
besarnya, peta Alkitab, konkordansi, referensi silang (paralel ayat), leksikon 
Yunani dan Ibrani, bahan-bahan biblika, dan banyak lagi yang lain.  
Terus terang, isi yang terdapat di dalam CD SABDA tersebut memberikan 
keuntungan secara ekonomi. Bukan maksud saya untuk menganjurkan Anda 
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supaya tidak membeli buku, tetapi maksud saya ialah CD SABDA akan 
membantu Anda yang tidak bisa membeli buku oleh karena biayanya yang 
sangat mahal.  

2. Instan  
CD SABDA dilengkapi dengan "Search canggih" dan "Jendela Pop-up," sehingga 
dapat membantu penggunanya untuk mencari atau menampilkan ayat, kata, 
frasa, definisi, kamus, leksikon, bahkan catatan setiap kata atau frasa secara 
cepat dan tepat. Anda dapat duduk di depan komputer dan menikmati 
kecanggihan CD ini.  

3. Praktis 
Praktis digunakan oleh siapa saja, bukan hanya untuk mereka yang berlatar 
belakang teologia, orang awam pun dapat menggunakannya. Dan yang lebih 
hebat lagi, bagi mereka yang tidak menguasai bahasa Inggris dengan baik juga 
dapat menggunakannya karena setiap penjelasan kata atau frasa, selain bahasa 
Inggris, juga dijelaskan ke dalam bahasa Indonesia. Pokoknya oke deh, dapat 
digunakan oleh siapa saja yang memiliki kerinduan untuk mempelajari firman 
Tuhan.  

Kalau mau tahu manfaatnya yang lebih lagi tentang CD SABDA, buruan untuk 
mendapatkannya! Gratis!  

 
U N D A N G A N Kami mengundang para pengguna CD SABDA© untuk saling 
membagikan berkat kesaksian tentang penggunaan CD SABDA©. Silakan mengirimnya 
ke Redaksi Berita SABDA di: <staf-SABDA(at)sabda.org>  

FAQ  

1. Fungsi tombol F9 atau Preferensi 

T 
(Tanya) :  Apakah fungsi dari tombol F9 atau Preferensi yang ada di CD SABDA 3.0?  

J 
(Jawab) 

:  Tombol F9 atau Preferensi berfungsi untuk menentukan bahan-bahan apa 
yang akan diaktifkan. Terdapat tab-tab Versi Alkitab, Alternatif, Catatan, 
Topik/Buku, Pustaka, Kamus, Yunani, Ibrani, dan Tampilkan Tab. Masing-
masing berfungsi untuk mengaktifkan jenis bahan tertentu sesuai dengan 
nama tabnya, kecuali tab terakhir yang berfungsi untuk menentukan bahan-
bahan mana saja yang akan ditampilkan sebagai tab dalam jendela-jendela 
tertentu. Untuk memilih bahan-bahan yang akan diaktifkan, Anda cukup 
menaruh tanda cek pada kotak di depan nama bahan tersebut, atau melalui 
tombol-tombol di bagian bawah, setelah itu aktifkan tampilan tab bahan-
bahan yang sudah Anda pilih tersebut.  

2. Cara mengedit atau menambah catatan pribadi 
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T : Bagaimanakah cara mengedit atau menambah catatan pribadi dengan CD SABDA 
3.0?  

J : 

Ketika Anda sedang membaca sebuah ayat dan ingin membuat catatan Anda sendiri 
untuk ayat tersebut, Anda tinggal menekan kombinasi kunci Ctrl+1 (atau langkah 
yang lebih panjang dengan klik kanan ayat tersebut dan memilih menu Buka 
Catatan ! Notes - Catatan Pribadi). Setelah itu, jendela catatan ayat yang kosong 
(atau berisi, jika Anda sudah pernah membuat sebelumnya) pun akan terbuka. Untuk 
menyuntingnya, ketik huruf E dan akan terbuka sebuah jendela penyunting (editor). 
Gunakan tombol-tombol ikon di bagian atas untuk mengoperasikannya. Setelah 
selesai, tekan kunci F10 untuk keluar dan menyimpan catatan Anda. Untuk 
menambah catatan pribadi tersebut, CD SABDA 3.0 harus diinstal di komputer Anda 
terlebih dahulu.  

Surat Pembaca  

>From: Agustinus Tan < agustinus(at)xxxx > 
>Dengan hormat, 
--cut-- 
>apakah CD sabda yang saya terima dapat di duplikasikan dan dibagi- 
>bagikan secara gratis? 
>GBU  

Redaksi: 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) memberikan kemudahan bagi mereka yang 
membutuhkan lebih dari satu CD SABDA untuk dibagi-bagikan secara gratis kepada 
orang lain yang membutuhkan, dengan mengijinkannya menggandakan (mengcopy) CD 
tersebut. Namun demikian, mohon dalam melakukan penggandaan diperhatikan cara-
cara yang benar dan baik sehingga hasilnya tidak mengurangi kualitas dari CD SABDA.  

Bagi mereka yang berniat menggandakan dalam jumlah banyak, Anda perlu 
menghubungi YLSA untuk mendapatkan ijin tertulis. Demikian, mohon perhatiannya.  
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Berita SABDA 009/Oktober/2006  
Berita SABDA  

1. Homiletika: Modul Baru di Situs SABDA.net 

Khotbah merupakan salah satu metode penyampaian firman Tuhan yang penting. 
Karena itu bagi mereka yang terlibat dalam pelayanan pemberitaan firman harus belajar 
ilmu berkhotbah yang lazim disebut homiletika. Kini, Anda bisa mendapatkan pelajaran 
ilmu berkhotbah ini lewat modul terbaru di situs SABDA.net yaitu modul HOMILETIKA. 
Buku yang ditulis oleh Hendra Rey, Sarjana Teologi STT "I-3" ini berisi enam bab mulai 
dari pengertian dasar khotbah hingga contoh- contoh khotbah, amat cocok dijadikan 
referensi bagi siapa saja yang ingin belajar dan mengembangkan ilmu berkhotbah demi 
kemuliaan nama Tuhan. Kunjungi situs SABDA.net sekarang juga dan dapatkan modul 
bukunya.  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/index.php  

2. Tiga Kota Menambah Daftar Distributor CD SABDA 3.0 

Jambi, Riau, dan Pekalongan telah resmi memiliki distributor CD SABDA 3.0. 
Keberadaan tiga distributor baru tersebut menambah daftar distributor yang telah ada 
sebelumnya dan tentunya akan memudahkan penyebaran CD SABDA 3.0. Bagi Anda 
yang berdomisili di Jambi, Riau, dan Pekalongan dan sekitarnya, serta ingin 
mendapatkan CD tersebut, silakan hubungi distributor masing-masing. Alamat para 
distributor bisa dilihat di:  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#jambi  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#riau  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#pekalongan  

3. Bandung dan Malang Siap Mendistribusikan CD Chinese Treasures 3.1 

Seiring tersedianya CD Chinese Treasures 3.1, perangkat lunak Alkitab dalam bahasa 
Cina (lihat Berita SABDA September 2006 lalu di < 
http://www.sabda.net/berita/september06.php >), Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) 
juga menyediakan distributor untuk mengambil CD Chinese Treasure ini di kota 
Bandung dan Malang. Bagi Anda yang berdomisili di Bandung dan Malang, silakan 
hubungi alamat distributor kami tersebut untuk mendapatkannya.  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#bandung [Bandung (2)]  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#malang  

Anda juga dapat menggandakan CD tersebut untuk dibagikan secara GRATIS kepada 
teman-teman yang membutuhkan. Kiranya firman Tuhan semakin tersebar ke seluruh 
suku bangsa!  

http://www.sabda.net/modul_buku/index.php
http://sabda.sabda.org/distribusi.php#jambi
http://sabda.sabda.org/distribusi.php#riau
http://sabda.sabda.org/distribusi.php#pekalongan
http://www.sabda.net/berita/september06.php
http://sabda.sabda.org/distribusi.php#bandung
http://sabda.sabda.org/distribusi.php#malang
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Artikel: Kitab Suci: Perkataan Manusia, Mitos, atau Firman 
Tuhan?  

Jika Kitab Suci bukan firman Tuhan, lalu perkataan siapakah yang terdapat di 
dalamnya? Kita hanya dapat membuat dua perkiraan, yang satu Kitab Suci adalah 
perkataan manusia dan yang lain Kitab Suci adalah perkataan setan.  

Apakah Kitab Suci merupakan firman Tuhan? Kita perlu mempertimbangkan beberapa 
faktor di bawah ini untuk menjawab pertanyaan tersebut.  

Kitab Suci ditulis oleh para pengarang dari berbagai masa. Namun demikian, tema dan 
isi utamanya mengandung pemikiran yang sama.  

Kitab Suci ditulis oleh kurang lebih empat puluh pengarang yang berbeda, masing-
masing memiliki latar belakang yang sangat berbeda. Di antaranya terdapat raja-raja 
seperti Daud dan Salomo, orang biasa seperti Petrus yang berprofesi nelayan, atau 
Amos seorang penggembala. Ada juga ahli militer seperti Yosua dan seorang dokter 
seperti Lukas. Mereka semua berasal dari waktu dan generasi yang berbeda sehingga 
tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk bekerja sama dalam menulis Kitab Suci. 
Meskipun demikian, semua hal yang telah mereka tulis menunjukkan arah dan tema 
yang sama, yaitu rencana keselamatan dari Tuhan bagi manusia yang berdosa melalui 
kasih Kristus. Tema yang telah melampaui sejarah ini menggambarkan kehendak Allah 
yang abadi dan merupakan faktor pemersatu yang ditemukan dalam Kitab Suci.  

Bila Anda membuat perbandingan antara Kitab Suci dan sistem teoritis lain yang dibuat 
manusia, Anda akan menemukan bahwa tak satu pun sistem teoritis buatan manusia 
dapat mempertahankan tema aslinya setelah berpindah tangan melalui empat puluh 
pengarang dengan rentang waktu 1.600 tahun.  

Dari kesatuan Kitab Suci, kita dapat diyakinkan bahwa Kitab Suci ditulis oleh Tuhan 
yang menciptakan dunia, Tuhan yang melampaui sejarah, yang telah menggerakkan 
orang-orang sepanjang sejarah untuk menulis firman-Nya bagi umat manusia.  

Kitab Suci atau kitab tabu? 

Apakah Kitab Suci benar-benar suci? Jika demikian, mengapa dalam Kitab suci 
terdapat cerita inses tentang Yehuda yang tidur dengan menantu perempuannya? Ini 
Kitab Suci ataukah kitab tabu? Bayangkan saja dua cermin di hadapan Anda, yang satu 
kotor dan yang lain bersih. Semakin kotor cermin di hadapan Anda, semakin kurang 
jelas bayangan yang dipantulkan. Sebaliknya, semakin jernih cerminnya, semakin jelas 
pula bayangan yang dipantulkan. Demikian pula Kitab Suci, seperti cermin. Melalui 
Kitab Suci, Allah ingin kita melihat betapa merosotnya umat manusia setelah jatuh 
dalam dosa dan itulah sifat dosa yang sebenarnya.  
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Tuhan memerintahkan Musa untuk menuliskan Sepuluh Perintah Allah, salah satunya 
berbunyi "Jangan membunuh!" Musa pernah membunuh satu orang sebelumnya. 
Sehingga merupakan hal yang manusiawi jika Musa mungkin ingin menutupi 
perbuatannya agar reputasinya tidak tercemar. Namun, inilah firman Tuhan. Tuhan 
ingin Musa menulisnya. Sehingga tidak ada kesempatan bagi Musa untuk bernegosiasi. 
Daud adalah orang yang dekat dengan Tuhan, namun ia juga membunuh seseorang 
sehingga Daud dapat mengambil istri orang tersebut menjadi selirnya. Kejadian ini 
ditulis dengan jelas dan tepat. Hal ini terjadi sebab Allah yang Kudus ingin menyatakan 
kemerosotan manusia melalui firman-Nya.  

Apakah ramalan dalam Kitab Suci terpenuhi? 

Sebelum kelahiran Yesus Kristus, Kitab Suci telah menubuatkan bahwa Dia akan lahir 
di Bethlehem. Tidak hanya itu, Kitab Suci juga menubuatkan bahwa dalam kematian-
Nya, Ia akan dikuburkan dalam sebuah gua milik orang kaya, bahwa Ia akan disalibkan 
pada kayu salib, bahwa tangan dan kaki-Nya akan dipaku. Yang lebih menakjubkan, 
Kitab Suci juga menubuatkan bahwa tak satu pun tulang-Nya yang patah. Dua penjahat 
yang ikut disalibkan bersama-Nya, kakinya dipatahkan, namun Yesus tidak 
mengalaminya.  

Tidak hanya itu, Kitab Suci juga menubuatkan kejadian-kejadian yang berubah di dunia 
ini. Misalnya, pelabuhan Mediteranian kuno seperti Tirus dan Sidon telah dinubuatkan 
akan menjadi dua desa kecil yang lemah di mana para nelayan akan menebarkan 
jalanya. Meskipun Babilonia memiliki benteng kota yang kuat, namun demikian kota ini 
dinubuatkan akan tertutup pasir dan burung-burung akan bersarang di kota yang telah 
ditinggalkan tersebut. Semua nubuatan ini tampaknya tidak mungkin, namun semuanya 
ini benar-benar terjadi. Masih banyak lagi contoh-contoh nubuatan tentang dunia yang 
dapat ditemukan dalam Kitab Suci.  

Yesus pun menubuatkan dalam Kitab Suci bahwa sebelum kedatangan-Nya yang 
kedua kali, akan ada kelaparan dan gempa bumi. Sejak abad 14, banyak gempa bumi 
yang terjadi. Abad 19, gempa bumi yang terjadi lebih banyak apabila dibandingkan 
dengan gabungan gempa bumi yang terjadi pada abad 17 dan 18. Pada enam puluh 
tahun pertama dalam abad 20 jumlah total gempa bumi yang terjadi melampaui jumlah 
gempa yang terjadi antara abad 17 — 19. Hal ini membuat kita percaya bahwa Yesus 
akan segera datang.  

Apakah Kitab Suci merupakan buku paling sempurna di dunia? 

Kitab Suci bukanlah buku yang dibuat dari potongan-potongan kejadian dalam sejarah 
atau koleksi artikel-artikel yang dipilih secara acak. Dilihat dari perspektif struktur 
sejarah dan kelengkapan isinya, Kitab Suci memang buku yang paling sempurna di 
dunia. Kitab Suci memiliki struktur yang paling baik di antara buku-buku yang ada. 
Selain itu, isinya telah memberikan sumbangan besar terhadap hidup dan iman 
manusia.  
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Banyak orang yang percaya bahwa Yesus hanyalah seorang petani biasa yang tidak 
memiliki pendidikan yang tinggi. Namun, jika kita menganalisa dengan lebih teliti, 
seperti dari khotbah di bukit ataupun Doa Bapa Kami, kita akan menemukan bahwa dari 
awal sampai akhir, struktur keseluruhan Kitab Suci sangat sempurna sehingga Anda 
tidak dapat menemukan kesalahan didalamnya.  

Sepanjang sejarah manusia, ada banyak orang yang memiliki talenta kepekaan yang 
kuat dalam struktur, seperti Johan Sebastian Bach. Jika Anda mencoba melihat 
karyanya yang berjudul "Johannes Passion", "Matthaus Passion", "B Minor Mass", atau 
"Bradenburg Concertos", dan menganalisanya dengan komputer, Anda akan dapat 
melihat betapa harmonisnya karya-karya tersebut dan tak satu pun not di dalamnya 
yang salah tempat. Hal ini disebabkan Allah memberikan otak yang sangat khusus 
kepada Bach. Saat Bach membuat komposisi karya- karyanya, pikirannya sangat 
cermat sehingga tak satu pun not yang dapat dipindah dengan mudah. Bach memiliki 
satu proses berpikir yang hampir sempurna dan dia benar-benar seorang musikus 
kreatif yang jenius. Jika pada abad 20 ini kita menikmati musiknya, kita hanya dapat 
berpikir bahwa orang sehebat dia pernah ada dalam sejarah kita.  

Namun demikian, Bach hanyalah seorang individu, satu kesatuan yang lengkap. 
Bandingkanlah dengan Kitab Suci yang ditulis oleh empat puluh pengarang. Bagaimana 
bisa empat puluh pengarang ini tidak memiliki perbedaan pendapat tentang apa yang 
mereka tulis dari awal hingga akhir? Musa menulis Sepuluh Firman Tuhan di padang 
gurun, Lukas menulis 'Kitab Lukas' di zaman Kerajaan Roma, dan Raja Daud menulis 
Mazmur di zaman Israel kuno. Dengan latar belakang sejarah dan proses berpikir yang 
berbeda, mereka menulis buku yang paling sempurna di dunia tentang iman, 
penyembahan, dan moral. Tak ada buku yang dapat diperbandingkan dengan Kitab 
Suci.  

[Artikel selengkapnya bisa Anda akses di Situs Sejarah Alkitab Indonesia (SAI): 
http://www.sabda.org/sejarah/]  

Artikel ini diambil dari: Stephen Tong Gospel Rally 1998. Oleh Rev. Dr. Stephen Tong  

Judul artikel  : Kitab Suci: Perkataan Manusia, Mitos atau Firman Tuhan?  
Penulis  : Rev. Dr. Stephen Tong  
Dipublikasik
an di : Situs Sejarah Alkitab Indonesia (SAI)  

URL  : http://www.sabda.org/sejarah/artikel/perkataan_manusia_mitos_atau_firm
an_tuhan.htm  

FAQ  

(Tanya Jawab Seputar Penggunaan CD SABDA 3.0)  

1. Pilihan Pengaturan Jendela  

http://www.sabda.org/sejarah/
http://www.sabda.org/sejarah/artikel/perkataan_manusia_mitos_atau_firman_tuhan.htm
http://www.sabda.org/sejarah/artikel/perkataan_manusia_mitos_atau_firman_tuhan.htm
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T 
(Tanya):  Apakah tersedia pilihan untuk mengatur jendela?  

J 
(Jawab):  

Ada tujuh cara pengaturan jendela yang dapat Anda pilih tergantung 
kebutuhan Anda. Semua cara pengaturan tersebut dapat diakses melalui 
menu "Jendela" yang terdapat di palang menu (nomor dua dari kanan.)  

1. Pengaturan Klasik 
Pengaturan klasik adalah pengaturan yang paling mudah. Pengaturan 
klasik akan menyajikan empat (di menu tertera tiga) jendela, berupa 
jendela ayat di kanan atas, jendela daftar ayat, hasil pencarian atau 
referensi silang di kiri atas, jendela catatan di kanan bawah, dan 
jendela topik atau buku/pustaka di kiri bawah. 

2. Pengaturan Vertikal Horizontal 
Pengaturan yang mirip dengan pengaturan klasik adalah pengaturan 
vertikal-horizontal. Maksudnya, jendela ayat dan daftar ayat tetap 
ditampilkan di bagian atas yang terbagi secara vertikal, sedangkan 
jendela catatan dan topik ditampilkan di bagian bawah yang terbagi 
secara horizontal (berbeda dengan pengaturan klasik yang terbagi 
secara vertikal juga.) 

3. Pengaturan Vertikal 
Pengaturan vertikal akan membagi keempat jendela secara vertikal. 

4. Pengaturan Horizontal 
Pengaturan horisontal akan membagi keempat jendela secara 
horizontal. 

5. Pengaturan Bertumpuk 
Pengaturan bertumpuk akan membuat semua jendela saling 
menumpuk dengan palang judul masing-masing jendela tetap tampak. 

6. Pengaturan Bebas  
Melalui pengaturan bebas, Anda bebas menentukan ukuran dan 
penempatan masing-masing jendela. 

7. Pengaturan Satu Jendela  
Jika Anda merasa dibingungkan dengan banyaknya jendela, ada satu 
pengaturan satu jendela, di mana hanya terdapat satu jendela yang 
dipakai bergantian oleh semua tampilan. 

 
Silakan mencoba!  

2. Menghapus Modul dari Hard Disk 

T : Modul saya terlalu banyak. Bagaimana cara menghapusnya agar saya bisa 
mendapat tempat kembali dalam ruang hard disk saya?  

J : Jika Anda sudah tidak memerlukan sebuah modul dan ingin menghapusnya dari 
hard disk, Anda dapat menggunakan menu Alat- alat > Hapus Item dari Hard Disk 
dan memilih item yang akan Anda hapus dari dialog box yang tersedia. Gunakan fitur 
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ini dengan sangat hati-hati karena modul yang Anda hapus akan benar-benar 
dihapus dari hard disk dan Anda tidak akan dapat mengembalikannya, kecuali Anda 
memiliki backup-nya atau meng- instal ulang dari CD SABDA 3.0.  

Surat Pembaca  

From: Anto Basuki <Anto.Basuki(at)xxxx> 
>Apakah sudah ada module untuk bahsa Jawa PB+PL ? 
--cut--  

Redaksi: 
Dalam CD SABDA versi 3.0 sudah ada modul Alkitab Bahasa Jawa PL+PB. Silakan 
instal CD SABDA 3.0 terlebih dahulu di komputer Anda, untuk menampilkannya silakan 
pilih menu Alat-Alat  
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Berita SABDA 010/November-
Desember/2006  
Pengantar 

UCAPAN NATAL  

Kesukaan besar yang diberitakan malaikat tidak terdapat pada hal- hal yang lahiriah, 
tetapi dalam makna Natal yang sesungguhnya. Allah menjelma menjadi manusia dalam 
Yesus Kristus untuk melaksanakan kehendak Allah Bapa, yaitu menebus dosa manusia 
supaya mereka beroleh hidup yang kekal. Inilah sukacita Natal yang sejati. (Yohanes 
3:16 -- http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+3:16).  

 

Seluruh staf redaksi Berita SABDA mengucapkan: 
"SELAMAT NATAL 2006" 

Kiranya Natal tahun ini membawa damai dan sukacita bagi hidup Anda dan keluarga. 
Dengan anugerah yang telah kita terima marilah kita terus mengerjakan pekerjaan-Nya 
di bumi untuk kemuliaan nama-Nya.  

Soli Deo Gloria! 

Staf Redaksi Berita SABDA, 
Puji, Yulia, Daniel, Sadrah  

  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://sabdaweb.sabda.org/?p=Yohanes+3:16
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Berita SABDA  

1. Catatan Berita SABDA di Akhir Tahun 2006 

Edisi November/Desember ini merupakan edisi terakhir di tahun 2006. Sepanjang tahun 
ini, sembilan edisi Berita SABDA telah kami hadirkan ke hadapan Anda, terhitung sejak 
Februari hingga Desember. Untuk itu kami minta maaf karena tidak setiap bulan Berita 
SABDA bisa muncul secara teratur. Harapan kami di tahun 2007, Berita SABDA bisa 
muncul di mailbox Anda secara rutin setiap bulannya dengan berita-berita yang lebih 
interaktif.  

Di penghujung tahun 2006 ini, kami menyadari kalau pelayanan kami belum maksimal. 
Oleh karena itu, masukan, saran maupun kritik dari para pelanggan sangat kami 
butuhkan sebagai wujud partisipasi Anda. Nah, silakan kirimkan masukan-masukan 
Anda ke: Staf SABDA <puji(at)in-christ.net>  

2. Pendidikan Agama Kristen Anak (PAK): Bahan Baru di Situs SABDA.net 

Kami bersyukur bahan di situs SABDA.net telah bertambah satu lagi, yaitu bahan 
pegangan kuliah dari Pendidikan Agama Kristen. Kami berharap penambahan bahan ini 
akan memperkaya tersedianya bahan-bahan untuk para calon guru-guru Pendidikan 
Agama Kristen.  

Walaupun modul yang disusun oleh Dra. Yulia Oeniyati, M.Th. ini adalah bahan kuliah 
bagi mahasiswa teologia, namun bagus juga dipakai untuk orang tua dan Anda yang 
terlibat dalam pelayanan anak. Kami yakin, dengan mempelajarinya Anda juga akan 
mendapat berkat khususnya dalam mendidik anak-anaknya. Modul ini bisa Anda 
dapatkan dengan mengunduhnya di alamat:  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/ 
(pilih modul buku berjudul PAK Anak -- Download: PAK.801)  

Juga, silakan membaca modul ini secara tersambung di situs PEPAK:  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050836/  

3. Distributor CD SABDA 2006 

Jember dan Tangerang adalah dua kota baru yang sekarang memiliki distributor untuk 
mendistribusikan CD SABDA 3.0. Selain itu, wilayah Semarang juga telah memiliki 
tambahan satu distributor lagi. Bertambahnya daftar distributor ini diharapkan dapat 
mempermudah Anda yang berdomisili di kota-kota tersebut untuk mendapatkan CD 
SABDA 3.0. Bagi Anda atau kerabat dan teman-teman Anda yang membutuhkan CD 
SABDA, silakan kunjungi alamat berikut untuk mendapatkan informasi lengkap tentang 
para distributor baru ini.  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#jember  

http://www.sabda.net/modul_buku/
http://pepak.sabda.org/pustaka/050836/
http://sabda.sabda.org/distribusi.php#jember
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==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#tanggerang  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#semarang  

Hingga akhir 2006 ini, tercatat jumlah distributor CD SABDA 3.0 telah mencapai 67 
orang. Jumlah tersebut meliputi 59 distributor dalam negeri dan 8 distributor luar negeri. 
Mereka tersebar di 43 kota di Indonesia dan 8 kota di luar negeri. Kunjungi pula alamat 
berikut untuk melihat seluruh daftar distributor yang telah ada.  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php  

Bagikanlah informasi ini kepada rekan-rekan Anda yang berada di kota-kota yang 
memiliki distributor CD SABDA 3.0 tersebut.  

 
4. Jadwal Kursus PESTA 2007 
Bagi Anda yang rindu mempelajari kebenaran iman Kristen, berikut ini kami 
informasikan jadwal seluruh kursus teologia online Pendidikan Elektronik Studi Teologia 
Awam (PESTA) yang diadakan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), yang akan 
dibuka sepanjang tahun 2007. Silakan menyimak.  

1. Kursus Kelas Kehidupan Rasul Paulus (KRP) -- Mar./Apr. 2007  
2. Kursus Kelas Guru Sekolah Minggu (GSM) -- Apr./Mei 2007  
3. Kursus Kelas Dasar Pengajaran Alkitab (DPA) -- Mei/Jun. 2007  
4. Kursus Kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) -- Jun./Jul. 2007  
5. Kursus Kelas Guru Sekolah Minggu Lanjutan (GSM Lanjutan) -- Jul./Agst. 2007  
6. Kursus Kelas Pengantar Perjanjian Baru (PPB) -- Sep./Okt. 2007  
7. Kursus Kelas Sepuluh Hukum Allah (SHA) -- Okt./Nov. 2007  

Khusus untuk Januari/Februari 2007, kembali PESTA membuka Kelas Virtual Dasar-
Dasar Iman Kristen (DIK). Bahan kursus DIK ini terdiri dari sepuluh pelajaran yang 
menyajikan pokok-pokok pengajaran penting iman Kristen, khususnya tentang 
penciptaan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana keselamatan Allah 
melalui Yesus Kristus, dan hidup baru. Pelajaran-pelajaran ini sangat berguna untuk 
menolong orang Kristen supaya memiliki dasar-dasar iman percaya yang teguh sesuai 
dengan kebenaran Alkitab.  

Untuk keterangan lebih lanjut kunjungi situs PESTA Online di:  
==> http://www.pesta.org/  

Bagi yang tidak bisa mengikuti kursus ini, tidak usah berkecil hati. Di dalam CD SABDA 
3.0 terdapat satu modul buku yang berjudul JALAN yang merupakan kumpulan sepuluh 
buku pendalaman Alkitab "Jalan Kebenaran", dari kursus tertulis Jalan Kebenaran yang 
diterbitkan oleh Lembaga Baptis. Modul ini bisa Anda pakai untuk mendalami dan 
memahami kebenaran Alkitab secara pribadi. Silakan mengunduh modul ini secara 
gratis di:  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/ (pilih modul berjudul Jalan Kebenaran (Baptis, 
2003, 10 buku) -- Download: JALAN.801  

http://sabda.sabda.org/distribusi.php#tanggerang
http://sabda.sabda.org/distribusi.php#semarang
http://sabda.sabda.org/distribusi.php
http://www.pesta.org/
http://www.sabda.net/modul_buku/
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Atau membacanya secara tersambung di situs e-Learning.  
==> http://learning.sabda.org/seri.php#jalan  

Selamat belajar!  

  

http://learning.sabda.org/seri.php#jalan


Berita SABDA 2006 
 

65 
 

Renungan Awal Tahun: Memperlambat Diri  

Bacaan: Mazmur 1 (http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+1) Nats  : Kesukaannya 
ialah Taurat Tuhan, dan ... merenungkan Taurat itu siang dan malam (Mazmur 1:2)  

Resolusi Tahun Baru kerap kali justru mempercepat gerak hidup kita, bukannya 
menolong kita memperlambatnya. Agar lebih produktif dan efisien, kita justru 
memadatkan agenda, tergesa-gesa menyelesaikan makan, mengemudi dengan tidak 
sabar, lalu bertanya-tanya mengapa kita tidak bisa bersukacita.  

Carol Odell, seorang penulis sebuah kolom konsultasi bisnis, mengatakan bahwa 
memperlambat gerak hidup dapat memberi dampak positif bagi kita di tempat kerja dan 
di rumah. Ia percaya ketergesa-gesaan dapat memengaruhi pengambilan keputusan 
kita dan menyebabkan kita mengabaikan hal-hal penting serta orang-orang terkasih. Itu 
sebabnya Carol menganjurkan setiap orang untuk memperlambat gerak hidup, dan 
bahkan menyarankan ide radikal untuk sengaja menunggu lampu lalu lintas menjadi 
merah dan menggunakan waktu itu untuk meditasi.  

Dalam (Mazmur 1, kita tidak menemukan gambaran tentang gerak hidup yang begitu 
cepat. Perikop itu justru melukiskan seseorang yang menikmati berkat Allah. Ia tidak 
berpikir dan bertindak seperti mereka yang jarang memikirkan hal-hal rohani, sebaliknya 
"Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan ... merenungkan Taurat itu siang dan malam" 
(ayat 2). Hasilnya, ia memiliki hidup yang berbuah dan jiwa yang sehat (ayat 3).  

Yesaya menulis, "Yang hatinya teguh Kaujagai dengan damai sejahtera, sebab kepada-
Mulah ia percaya" ((Yesaya 26:3). Hari ini, cobalah renungkan ayat tersebut setiap kali 
Anda harus menunggu sesuatu. Bukankah sudah waktunya bagi kita semua untuk 
memperlambat gerak hidup dan menikmatinya? --DCM  

“  Beristirahatlah Sejenak Jika Tidak, Anda Bisa Ambruk!  ”  
—Havner— 

Sumber diambil dari:  

Nama publikasi : e-RH, 01 Januari 2007  
URL  : http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2007/01/01/  
Penerbit  : Yayasan Gloria Yogyakarta; http://www.glorianet.org/  
Seizin  : RBC Ministries; http://www.rbc.org/  

FAQ  

(Tanya Jawab Seputar Penggunaan CD SABDA 3.0)  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+1
http://sabdaweb.sabda.org/?p=Mazmur+1
http://alkitab.mobi/?Mazmur+1%3A2
http://alkitab.mobi/?Mazmur+1
http://alkitab.mobi/?Yesaya+26%3A3
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2007/01/01/
http://www.glorianet.org/
http://www.rbc.org/
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1. Cara Menambah Modul Baru 

T 
(Tanya) 

: Bagaimanakah cara menambah modul baru?  

J 
(Jawab) 

: Modul baru dapat ditambahkan melalui menu Alat-alat ! Alat Modul User ! 
Kembalikan/Tambah Modul. Langkah-langkah ini akan membawa Anda pada 
sebuah kotak dialog yang baru. Di dalamnya Anda dapat mencari lokasi 
Drive, Directory, dan File modul yang baru (dengan ekstensi .801). Pilih 
modul yang Anda inginkan dan klik OK.  

2. Kamus dan Cara Memilihnya 

T: Kamus apa saja yang tersedia dan bagaimana memilih kamus yang akan digunakan?  
J: CD SABDA 3.0 menyediakan kompilasi kamus Alkitab interaktif dengan lebih dari 

15.000 nama, tempat, atau kata dari 10 kamus Alkitab (5 dalam bahasa Indonesia 
dan link ke 5 kamus dalam bahasa Inggris). Selain itu, terdapat juga leksikon yang 
terintegrasi dengan kamus tersebut.  
Untuk memilih kamus yang akan digunakan, cukup dengan mengklik salah satu 
kamus yang terletak di kotak "Pilih Kamus" di bagian kiri bawah jendela SABDA. 
Setelah dipilih, di kotak "Indeks/Isi Kamus" tersedia kata-kata yang terdapat di kamus 
yang bisa Anda baca. Melalui kotak tersebut Anda bisa langsung akses kamus yang 
sudah Anda pilih.  

3. Cara Cepat Mencari Kata 

T: Bagaimana cara cepat mencari kata dalam modul di CD SABDA 3.0?  
J: Cara paling cepat mencari kata adalah dengan meletakkan kursor tetikus (mouse) 

pada kata yang terdapat dalam jendela dan kemudian tekan kunci F7. Akan muncul 
kotak dialog "Cari Frasa", ada pilihan Cari Kata, Cari Frasa, Buka Jendela Baru, Cari 
dari Banyak Database/Modul, Pilih Item yang Dicari (centang kotak Tampilkan Alkitab 
saja bila hanya ingin mencari kata dalam Alkitab). Kalau sudah sesuai dengan apa 
yang Anda cari, silakan klik OK. Maka Anda akan mendapatkan daftar semua 
kata/ayat yang Anda cari tadi.  

Surat Pembaca  

From: "Timotus Hadi Santoso" <gtphadi(at)xxxx> 
>Saya dapat info dari teman, bahwa dia biasanya pakai program 
>SABDA/OLB versi 7.03 - 1997-1999. Sedangkan info yg saya buka di 
>web sabda ver.3.0. Mana yg lbh baru? knp versinya mengecil?. Terima 
>kasih, GBU  

Redaksi: 
Yang terkasih, Sdr. Timotius Hadi Santoso, CD SABDA versi 3.0 adalah versi terbaru 
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yang diluncurkan Yayasan Lembaga SABDA pada September 2005 y.l. Adapun versi 
sebelumnya adalah versi 2.0 yang dibuat berdasarkan program OLB (Online Bible) versi 
7.03. Jadi, CD SABDA yang dipakai oleh teman Anda tersebut adalah SABDA versi 
2.0/Des 1999, karena CD SABDA 2.0/OLB 7.03 - 1997-1999 adalah sama. Demikian 
informasi yang bisa kami berikan, kiranya bisa membantu. Tuhan memberkati 
pelayanan Anda.  
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