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Berita SABDA 011/Januari/2007  
Berita SABDA  

1. Sekilas Retret dan Rencana Tim SABDA 2007 

Tanggal 25-27 Januari 2007 segenap staf YLSA berhenti sejenak dari rutinitas 
keseharian untuk mangadakan retret di Wonorejo, Karanganyar. Selain acara ceramah, 
renungan dan pelatihan, terdapat juga acara evaluasi pelayanan YLSA 2006 
(http://www.sabda.org/ylsa/berita-YLSA/berita_ylsa_026) dan rencana pelayanan YLSA 
2007. Kegiatan yang diikuti oleh seluruh staf yang berjumlah dua puluh ini, sangat 
memberi dampak positif bagi memantapkan pelayanan YLSA di tahun 2007.  

Bagi Tim SABDA sendiri, sederet agenda besar di tahun 2007 sudah menanti untuk 
dikerjakan demi kemajuan pelayanan ini. Adapun beberapa hal yang hendak dicapai 
oleh Tim SABDA adalah sebagai berikut.  

1. Memperkuat dan memperlengkapi tim CD SABDA (untuk pelatihan dan 
pembangunan CD SABDA versi berikutnya).  

2. Membuat prosedur instalasi CD SABDA yang lebih mudah dan tutorial "flash 
cam" bagi mereka yang membutuhkan.  

3. Mengadakan pelatihan CD SABDA 3.0 ke STT, gereja, hamba Tuhan.  
4. Membuat rencana tindak lanjut pelatihan CD SABDA (dari setiap 

kelompok/organisasi yang sudah diberi pelatihan).  
5. Membangun hubungan dengan penyedia bahan (partnership), yaitu para 

penerbit atau penulis Kristen.  
6. Membangun komunitas pengguna CD SABDA.  
7. Membangun situs Alkitab online canggih, situs belajar jarak jauh, situs belajar 

Yunani/Ibrani jarak jauh dan audio yang tidak hanya menampilkan data, tapi juga 
interaktif.  

8. Memasang situs SABDAweb secara lokal di beberapa STT atau yayasan Kristen 
(ditambah arsip-arsip publikasi dan situs-situs sumber bahan kekristenan).  

Daftar rencana di atas didasarkan pada visi YLSA tahun 2007 yang berfokuskan pada 
tiga hal, yaitu komunitas (community), pelatihan (training), dan pembangunan (building 
up). Bukan hal yang mudah bagi Tim SABDA untuk meraih semua rencana di atas, 
karena jumlah SDM yang tidak memadai (khususnya programmer Kristen). Namun, 
kami percaya bahwa lewat dukungan Anda dan tuntunan tangan Tuhan, Tim SABDA 
bisa mewujudkan hal-hal tersebut.  

2. Rencana Pengerjaan Bahan Buku 

Di awal tahun ini, kita patut bersyukur karena Yayasan Lembaga SABDA telah 
memperoleh izin untuk memproses beberapa bahan baru berupa buku-buku dari para 
penerbit Kristen yang nantinya dapat dipakai untuk melengkapi bahan-bahan di CD 

http://www.sabda.org/ylsa/berita-YLSA/berita_ylsa_026
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SABDA dan situs-situs YLSA. Para penerbit yang telah memberikan izin untuk bahan-
bahan baru tersebut antara lain:  

1. Penerbit Kalam Hidup  
2. Penerbit Andi Offset  
3. Penerbit Yasuma  
4. Penerbit Voice of Martyrs  
5. Penerbit SAAT  

dan beberapa penerbit lain yang sedang dalam proses pembicaraan. Mohon dukungan 
doanya agar buku-buku yang telah mendapatkan izin tersebut dapat diproses dengan 
baik dan cepat.  

3. Pengembangan SABDAweb 

Salah satu rencana besar YLSA tahun 2007 adalah mengembangkan situs SABDAweb, 
yang saat ini telah menjadi situs Alkitab terbesar di Indonesia. Dengan perkembangan 
teknologi internet yang semakin canggih, diharapkan Tim Web YLSA dapat 
memanfaatkannya untuk meningkatkan pelayanan Situs SABDAweb bagi masyarakat 
Kristen. Kami sangat mengharapkan dukungan doa Anda sekalian agar rencana ini bisa 
terwujud bagi kemuliaan nama Tuhan.  
==> http://sabdaweb.sabda.org/ [situs SABDAweb]  

Lowongan Pelayanan Fulltimer sebagai Programmer di YLSA 

Saat ini Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) sangat membutuhkan programmer Kristen 
yang rindu menggunakan talenta yang dimilikinya untuk memajukan pelayanan Tuhan 
di Indonesia. Bagi Anda yang tergerak dan terpanggil untuk melayani sebagai 
programmer di YLSA, silakan mengirimkan surat lamaran dan CV ke:  
==> < yulia(at)in-christ.net >  

atau lewat pos ke alamat:  

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)  
Kotak Pos 25/SLONS  
Surakarta 57135  

  

http://sabdaweb.sabda.org/
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Artikel: Alkitab: Sepanjang Masa Depan  

Mengapa perlu ada orang-orang Kristen yang terus mengerjakan terjemahan baru dari 
firman Tuhan? Apakah tidak cukup dengan Alkitab versi lama? Terdapat dua alasan 
utama mengenai hal tersebut.  

1. Naskah Lama, Terjemahan Baru 
Alasan utama yang pertama, konon, naskah yang paling dekat dengan waktu 
penulisan asli, memungkinkan sekali paling akurat penyalinannya. Bisa 
dikatakan bahwa terjemahan yang paling baru, sesungguhnya merupakan 
Alkitab yang paling lama. Sebab versi terbaru itu berdasarkan naskah-naskah 
tertua, yang paling dekat pada waktu penulisan asli.  

2. Bahasa Berkembang Terus 
Alasan utama yang kedua berhubungan dengan perkembangan bahasa. Apakah 
yang terjadi bila saat ini kita masih berusaha membaca terjemahan A.C. Ruyl? 
Bisa saja kita menjadi salah paham akan isi Kitab Suci atau karena sulit dipahami 
sehingga kita tidak mau membacanya lagi. Bahasa selalu berkembang terus. 
Jadi, hingga kini dan selanjutnya, diharapkan sarjana Alkitab dan sarjana bahasa 
akan terus bekerja keras dalam upaya penerjemahan agar umat manusia dapat 
membaca firman Allah dengan lebih jelas sehingga kita lebih mengerti isi Alkitab.  

Tugas yang Belum Selesai 

Meskipun sudah ada sebagian atau seluruh Alkitab dalam 1.600 [data pada saat buku 
ini ditulis -- red] lebih dari bahasa-bahasa di dunia, sesungguhnya tugas terjemahan itu 
belum selesai. Masih banyak orang yang belum bisa membaca firman Allah dalam 
bahasa mereka sendiri. Masih banyak versi kuno yang perlu diganti oleh terjemahan 
yang lebih cocok dengan zaman sekarang.  

Di samping tugas terjemahan, masih ada juga tugas-tugas lain yang belum selesai 
jikalau firman Allah akan dibaca oleh semua orang. Alkitab harus dicetak, dijilid, 
diedarkan. Dan kadang-kadang pekerjaan itu harus dilakukan secara khusus.  

"Firman-Mu Memberi Terang" 

Ada suatu upacara yang lain daripada yang lain di pedalaman Irian Jaya pada 
Desember 1973. Dua ribu orang umat Kristen dari suku Kyaka berkumpul di pinggir 
Sungai Baiyer untuk merayakan terbitnya Kitab Perjanjian Baru dalam bahasa mereka 
sendiri.  

Perayaan itu berupa penampilan sandiwara yang terdiri dari tiga babak. Babak pertama 
mengenai hidup suku Kyaka sebelum datangnya firman Tuhan. Babak kedua, 
kedatangan penginjil yang memberitakan kasih Tuhan kepada mereka, dan pada babak 
terakhir adalah penampilan siswa-siswa dari Sekolah Alkitab Baptis Baiyer yang 
menyanyikan lagu tentang kasih Tuhan. Perubahan dalam hidup suku Kyaka sungguh 
luar biasa. Memang, ketika Alkitab disebarluaskan, sudah pasti akan memengaruhi 
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hidup banyak orang. Dan umat Kristen wajib menjalankan terus proses perubahan 
hidup itu, di seluruh permukaan bumi, dan di dalam semua bahasa umat manusia. 
Bahan diringkas dari sumber:  

Judul buku  : Alkitab: Dari Mana Datangnya?  
Penulis  : H.L. Cermat  
Penerbit  : Lembaga Literatur Baptis, Bandung, tt  
Halaman  : 47 -- 50  
Dipublikasika
n di : http://www.sabda.org/sejarah/artikel/alkitab_sepanjang_masa_depan.ht

m  

 

  

http://www.sabda.org/sejarah/artikel/alkitab_sepanjang_masa_depan.htm
http://www.sabda.org/sejarah/artikel/alkitab_sepanjang_masa_depan.htm
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Modul Baru: Manusia dari Penciptaan Sampai Kekekalan -
- Bahan Baru di SABDA.net  

Buku yang ditulis oleh Hendra Rey, sarjana lulusan I-3 ini kini bisa Anda dapatkan lewat 
situs SABDA.net. Diterbitkan oleh Yayasan Gandum Mas, buku ini terdiri dari sebelas 
bab yang mengulas ilmu budaya dasar dalam perspektif kristiani. Buku ini dimaksudkan 
sebagai referensi untuk bahan mata kuliah dasar umum Ilmu Budaya Dasar dengan 
perspektif Kristen. Meski demikian, buku ini juga dapat dipelajari oleh setiap orang 
percaya agar bisa bertingkah laku, berpikir, dan berbudaya Kristen yang bertanggung 
jawab. Silakan unduh berkasnya sekarang juga di:  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/ 
(pilih modul buku berjudul MANUSIA -- Download: MANUSIA.801)  

Tanya Jawab  

1. Informasi mengenai YLSA, SABDA, dan CD SABDA 

T 
(Tanya) : Saya ingin tahu lebih banyak mengenai YLSA, SABDA, dan CD SABDA. 

Bagaimana caranya?  

J 
(Jawab) : 

Jika Anda sudah memiliki CD SABDA 3.0, informasi mengenai YLSA, 
SABDA, dan CD SABDA dapat Anda baca di halaman 13 dari Indeks Modul 
SABDA (LIBINA), yang bisa ditampilkan dengan menekan kunci F3 dan 
mengklik tautan terbawah atau "SABDA© - OnLine Bible versi Indonesia". 
Anda juga bisa mendapatkan informasi melalui panel Indeks/Isi Pustaka di 
sebelah kiri. Di halaman tersebut terdapat banyak tautan yang akan 
membawa Anda ke bagian-bagian informasi yang lebih rinci. Informasi lebih 
lanjut bisa Anda dapatkan dengan mengunjungi situs-situs di bawah ini.  
==> http://www.sabda.org/ylsa/ [situs YLSA]  
==> http://sabda.sabda.org/ [situs SABDA©]  
==> http://www.sabda.net/ [situs SABDA.net]  

2. Modul di CD SABDA 3.0 

T:  Modul apa saja yang terdapat dalam CD SABDA 3.0?  
J:  Anda akan menemukan modul Alkitab, modul Buku, modul Kamus, modul Leksikon 

Yunani dan Ibrani, modul Peta, dan lainnya. Lebih lengkapnya, silakan buka "Daftar 
Lengkap Modul dalam SABDA©" dengan menekan kunci F3 dan mengeklik tautan 
"Daftar Lengkap Modul dalam SABDA©".  
Beberapa bulan terakhir ini, sudah ada tujuh tambahan bahan buku yang tidak 
terdapat dalam daftar tersebut. Bahan-bahan tersebut dapat diunduh dari situs 
SABDA.net  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/index.php [situs SABDA.net]  

• Manusia dari Penciptaan Sampai Kekekalan -- Download: MANUSIA.801  

http://www.sabda.net/modul_buku/
http://www.sabda.org/ylsa/
http://sabda.sabda.org/
http://www.sabda.net/
http://www.sabda.net/modul_buku/index.php
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• PAK Anak -- Download: PAK.801  
• Homiletika: Pegangan Para Pelayan -- HOMILETIKA.801  
• Training Guru Sekolah Minggu Kelas Pemula -- Download: GSM.801  
• Doktrin Manusia dan Dosa -- Download: MANUSIADOSA.801  
• Pembimbing ke Dalam Teologia Sistematika -- Download: SISTEMATIKA.801  
• Teologia Kontemporer -- Download: TEOLOGIAKONTEMPORER.801  

3. Cara memakai Leksikon 

T : Bagaimana cara memakai Leksikon (daftar kata bahasa Yunani dan Ibrani)?  

J : 

Ada dua cara. Cara pertama dengan mengeklik ganda pada nomor Strong. Untuk 
memakai cara ini, Anda harus mengaktifkan versi Alkitab yang mendukung nomor 
Strong (nomor untuk kata dalam bahasa Yunani dan Ibrani), misalnya AV, IGNT, 
BHSSTR, dan beberapa versi lain, dan mengaktifkan nomor Strong melalui menu 
Tampilkan > Nomor Strong atau menekan tombol "S". Cara kedua melalui menu File 
> Buka > Definisi untuk menampilkan kotak dialog "Tampilkan Definisi" dan memilih 
set serta nomor definisi Strong yang akan dilihat.  

Surat Pembaca  

Dari: lexa gita <caleb_1745(at)xxxx> 
>Salam.... 
>Saya sudah masuk ke SABDA.net tapi ada beberapa download file yang 
>tidak bisa dan hanya menampilkan PDF file tapi dalam bahasa mesin, 
>bahasa yang tidak dimengerti oleh word atau lainnya. 
>Jadi saya tidak bisa baca dan di copy ke word. 
>Mohon di perbaiki 
>Terima kasih  

Redaksi: 
Dear Lexa Gita, Terima kasih untuk kunjungan Anda di SABDA.net. Perlu Anda ketahui 
bahwa bahan/file (Alkitab, Biblika, Buku) yang terdapat di situs SABDA.net bukan dalam 
format PDF, tapi file dengan ekstensi 801. Untuk bisa membaca file dengan ekstensi 
.801 tersebut Anda harus terlebih dahulu mengunduh program SABDA© yang terdapat 
di situs SABDA.net. Silakan klik http://www.sabda.net/instruksi/install.php untuk 
instruksi instalasinya.  

Info bagi Anda, bahwa bahan yang terdapat di SABDA.net sebagian besar sudah 
dikonversi ke jenis HTML atau PDF. Apabila Anda ingin membaca bahan-bahan 
tersebut, silakan kunjungi:  
==> http://learning.sabda.org/bahan.php  
==> http://gubuk.sabda.org/?q=Baca_online  

http://www.sabda.net/instruksi/install.php
http://learning.sabda.org/bahan.php
http://gubuk.sabda.org/?q=Baca_online
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Teka-Teki SABDA 

Ada berapa jumlah kata dengan akar kata "sabda" di dalam Alkitab versi Terjemahan 
Baru (TB) dan Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS) dari kitab Kejadian -- Wahyu?  

Redaksi: 
Silakan kirim jawaban Anda ke Redaksi: 
 
==> < teka-teki-SABDA(at)sabda.org >  

Bagi yang mengirimkan jawaban dengan benar, nama dan jawaban Anda akan 
ditampilkan di edisi Berita SABDA berikutnya.  
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Berita SABDA 012/Februari/2007  
Berita SABDA  

1. Rencana Mencetak Lagi CD SABDA 3.0 

Berhubung masih banyaknya permintaan CD SABDA dari berbagai daerah di Indonesia, 
maka Yayasan Lembaga SABDA berencana untuk mencetak lebih banyak lagi CD 
SABDA 3.0. Mohon dukungan Anda khususnya dana yang tersedia untuk mencetak CD 
SABDA dalam jumlah yang cukup. Bagi Anda yang ingin memberikan sumbangan dana 
untuk pencetakan CD SABDA, silakan mengirimkannya ke Yayasan Lembaga SABDA  

a.n. Yulia Oeniyati  
Rekening: BCA Pasar Legi Solo  
No. 0790266579  

2. Pemrosesan Bahan Baru untuk SABDA 

Saat ini Tim SABDA sedang memproses buku "Menaklukkan Segala Pikiran kepada 
Kristus" ke dalam bentuk elektroniknya. Buku yang ditulis oleh Richard L. Pratt Jr., 
seorang dosen Perjanjian Lama di Reformed Theological Seminary yang juga melayani 
di Presbyterian Church in America ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Dr. 
Rahmiati Tanudjaja dan diterbitkan oleh SAAT Malang. Anda bisa mendapatkan buku 
ini dalam bentuk cetaknya di toko-toko buku Kristen. Buku setebal 203 halaman ini 
memuat 14 pelajaran, mulai dari pembahasan tentang dasar yang kokoh, karakter 
manusia sebelum dan sesudah jatuh ke dalam dosa, pembelaan iman, sampai 
perumpamaan dalam berapolegetika. Pada bulan Maret 2007 diharapkan pemrosesan 
buku dalam bentuk elektronik ini sudah bisa selesai sehingga dapat diunduh dari situs 
SABDA.net. Kami harapkan dukungan doa dari para pengguna SABDA agar pekerjaan 
ini dapat dilakukan dengan baik dan selesai tepat waktu.  
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Artikel: Dari Manakah Alkitab Anda?  

Penyusun: Dr. Daud H. Soesilo, Ph.D.  

A. Apakah Alkitab itu? 

Alkitab adalah kumpulan tulisan-tulisan suci tentang hubungan Allah dengan manusia 
dan pernyataan tentang apa yang Allah kehendaki. Alkitab berasal dari kata Arab, 
"kitab", dengan kata sandang "al", yang dalam bahasa Yunaninya "biblia", yaitu bentuk 
jamak dari "biblion" yang berarti 'kitab-kitab/buku-buku'. Dari kata itulah kita mendapat 
"Biblia" (bahasa Latin, Portugis, dan Spanyol), "Bible" (bahasa Inggris dan Perancis), 
"Bibel" (bahasa Jerman), dan "Bijbel" (bahasa Belanda).  

B. Bagaimana Alkitab ditulis? 

Bagian-bagian dari Alkitab tidak ditulis sekaligus. Setelah lewat berabad-abad barulah 
kumpulan kitab-kitab ini diselesaikan dan kemudian ditetapkan sebagai bagian dari 
Kitab Suci.  

Bagian-bagian dari Alkitab ditulis oleh orang-orang yang diilhami Roh Kudus (band. 
2Tim. 3:16). Allahlah yang memenuhkan mereka dengan Roh Kudus untuk dapat 
memahami dan menyampaikan secara tepat berita keselamatan dari Allah untuk 
manusia yang hidup di segala zaman. Mereka menulis berita dari Allah itu dengan gaya 
bahasa dan ungkapan yang sesuai dengan adat, kebiasaan, dan zaman mereka 
masing-masing. Itulah sebabnya kata, istilah, susunan kalimat, dan wacana yang 
mereka pakai, perlu dipelajari menurut latar belakang sejarah, bahasa, dan kebudayaan 
pada waktu itu.  

Dalam penulisannya, setiap buku tersebut memanfaatkan sumber-sumber yang lebih 
tua dan tradisi lama. Alkitab menyebutkan nama beberapa sumber tersebut, antara lain 
"Buku Peperangan Tuhan" (Bil. 21:14), "Buku Yasar" atau "Kitab Orang Jujur" (Yos. 
10:13, 2Sam. 1:18), "Riwayat Hidup Salomo" (1Raj. 11:41), "Sejarah Raja-Raja Israel" 
(lRaj. 14:19), "Sejarah Raja-Raja Yehuda" (1Raj. 14:29, 2Taw.16:11), "Sejarah Raja-
Raja Yehuda dan Israel" (2Taw. 32:32), "Sejarah Raja-Raja Israel dan Yehuda" (2Taw. 
35:27), "Penjelasan Kitab Raja-Raja" (2Taw. 24:27), "Riwayat Nabi Natari", "Nubuatan 
Ahia Orang Silo", "Wahyu Nabi Ido" (2Taw. 9:29), "Sejarah Nabi Ido" (2Taw. 13:22), 
"Nyanyian-Nyanyian Ratapan (2Taw. 35:25), serta "Wahyu dari Allah kepada Nabi 
Yesaya Anak Amos" (2Taw. 32:32), "Petunjuk Pembangunan Rumah Allah" (lTaw. 
28:19), "Silsilah Suku Gad" (lTaw. 5:17).  

Buku para nabi memuat ucapan-ucapan para nabi dan bagian-bagian dari riwayat hidup 
mereka. Memang sekarang ini, kita berhutang budi untuk pencatatan dan 
penyusunannya kepada pengikut-pengikut nabi dan penyusun yang lain. Alkitab sendiri 
mencatat bahwa Yeremia banyak dibantu oleh juru tulisnya yang bernama Barukh (Yer. 
36:4, dst.). Dan Yesaya memerintahkan pengikut-pengikutnya untuk menjaga dan 
melestarikan berita dari Allah yang telah disampaikan kepadanya (Yes. 8:16). 

http://alkitab.mobi/?2Tim.+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Bil.+21%3A14
http://alkitab.mobi/?Yos.+10%3A13
http://alkitab.mobi/?Yos.+10%3A13
http://alkitab.mobi/?2Sam.+1%3A18
http://alkitab.mobi/?1Raj.+11%3A41
http://alkitab.mobi/?lRaj.+14%3A19
http://alkitab.mobi/?1Raj.+14%3A29
http://alkitab.mobi/?2Taw.16%3A11
http://alkitab.mobi/?2Taw.+32%3A32
http://alkitab.mobi/?2Taw.+35%3A27
http://alkitab.mobi/?2Taw.+35%3A27
http://alkitab.mobi/?2Taw.+24%3A27
http://alkitab.mobi/?2Taw.+9%3A29
http://alkitab.mobi/?2Taw.+13%3A22
http://alkitab.mobi/?2Taw.+32%3A32
http://alkitab.mobi/?lTaw.+28%3A19
http://alkitab.mobi/?lTaw.+28%3A19
http://alkitab.mobi/?lTaw.+5%3A17
http://alkitab.mobi/?Yer.+36%3A4
http://alkitab.mobi/?Yer.+36%3A4
http://alkitab.mobi/?Yes.+8%3A16
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Disebutkan juga bahwa sebagian dari buku Amsal dikumpulkan oleh pegawai-pegawai 
Raja Hizkia (Ams. 25:1). Sumber diambil dan dan disunting seperlunya dari:  

Judul buku : Mengenal Alkitab Anda  
Penyusun  : Dr. Daud H. Soesilo, Ph.D.  
Penerbit  : Lembaga Alkitab Indonesia  
Halaman  : 9 -- 10  

 

  

http://alkitab.mobi/?Ams.+25%3A1
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Kesaksian: Pengguna SABDA  

CD SABDA versi 3.0 telah beredar lebih dari 1 tahun, dan sampai saat ini kami masih 
menerima permintaan-permintaan dari berbagai kalangan Kristen. Doa kami kiranya CD 
SABDA yang telah diterima tersebut dapat dipakai Tuhan untuk menolong masyarakat 
Kristen Indonesia untuk lebih giat lagi belajar Firman Tuhan. Berikut ini adalah 
beberapa surat apresiasi yang kami terima dari para pengguna CD SABDA 3.0. Kami 
tak hentinya mengucap syukur atas berkat Tuhan ini.  

Dari: Catur Wahyu <caturwahyu(at)xxxx> 
>Salam, 
> 
>Terima kasih untuk kiriman cd SABDA v3. Saya merasa diberkati 
>dengan cd ini. 
>Saya memiliki cd SABDA versi awal, dengan interface yang masih 
>sederhana. Ketika saya mencoba versi 3 yang baru saya terima, 
>tampak perubahan yang jelas. Navigasi dan content data yang jauh 
>lebih baik. 
>Tetap semangat untuk YSLA untuk terus mengembangkan cd SABDA dan 
>websitenya. To God Be The Glory! 
 
Dari: Ramlee Gawing <ramleegawing(at)xxxx> 
>Saya baru sampai dari retret, saya terkejut bila membuka mail box 
>dan mendapati CD Sabda v.3 telah sampai ke tangan saya. 
>Terima kasih banyak atas sumbangan anda melalui CD Sabda itu. Dan 
>juga terima kasih atas bantuan doa anda. Saya juga akan mendoakan 
>anda dan pelayanan Sabda supaya lebih banyak lagi orang dapat di 
>jangkau oleh pelayanan ini. 
>Sekian. Tuhan memberkati! 
 
Dari: Respati Adjipurwo <respatiadjipurwo(at)xxxx> 
>Terima kasih kepada YLSA, saya pernah dikirimi CD Sabda gratis, 
>sangat menolong pelayanan saya. Tuhan memberkati.  

Redaksi: 
Terima kasih banyak untuk surat-surat Anda yang sangat menghibur dan mendorong 
kami untuk terus bekerja melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Dukung kami terus 
dalam doa.  

Bagi para pembaca Berita SABDA, tak lupa kami mengingatkan bahwa CD SABDA 
yang telah Anda terima tersebut boleh Anda copy untuk diberikan kepada hamba Tuhan 
di gereja Anda, rekan-rekan pelayanan lain atau mereka yang Anda kenal yang 
membutuhkan CD SABDA. Namun, mohon dengan sangat agar CD-CD yang Anda 
bagikan tersebut tidak untuk dijual atau untuk mendapatkan keuntungan finansial. 
Biarlah semua kemuliaan hanya untuk Tuhan saja.  
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Bagi Anda yang belum mendapatkan CD SABDA dan ingin mendapatkannya, silakan 
menghubungi para Distributor CD SABDA yang ada di kota-kota Anda. Untuk 
mengetahui nomor kontak para distributor tersebut silakan menghubungi kami atau 
berkunjung ke situs SABDA© di alamat:  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php  

Selamat berbagi berkat!  

 

Bahan Baru: Buklet Untuk lansia  

Puji Tuhan, ada satu bahan lagi yang telah kami tambahkan untuk melengkapi "rak 
buku elektronik" di SABDA. Silakan simak informasi berikut ini:  

"Info untuk Lansia" adalah satu dari beberapa buklet yang diterbitkan oleh Yasuma, kini 
bisa Anda dapatkan di situs SABDA.net. Buklet yang tidak terlalu tebal ini terdiri dari 
sepuluh bab yang membahas masalah yang dihadapi para lanjut usia dan kiat untuk 
menghadapinya. Isu-isu yang dibahas a.l.: Tekanan Hidup, Tetap Sehat di Usia Lanjut, 
Mengendalikan Penuaan, serta Tidur dan Istirahat. Bagi Anda yang melayani kaum 
lansia, buklet ini bisa menjadi bahan untuk menguatkan mereka agar bisa 
memercayakan hidupnya hanya pada Tuhan dan agar di masa tuanya bisa hidup 
bersukacita dalam Tuhan. Untuk mengunduh (download) bahan ini, silakan kunjungi 
situs SABDA.net di alamat:  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/ (pilih modul buku berjudul LANSIA -- unduh: 
LANSIA.801 dengan ukuran berkas sebesar 61 KB)  

Anda juga bisa membaca bahan ini secara tersambung (online) di:  
==> http://c3i.sabda.org/online_book/bab/?id=796&mulai=0  

Tanya Jawab  

Sinkronisasi Scrolling Jendela Ayat  

T 
(Tanya) 

: Bagaimanakah caranya menyinkronkan "scrolling" multi jendela ayat yang 
terbuka?  

J 
(Jawab) 

: Sinkronisasi scrolling jendela ayat berarti, jika Anda membuka dua atau lebih 
versi Alkitab dan Anda men-scroll satu jendela ayat, yang lain ikut bergerak 
secara sinkron. Untuk bisa melakukan hal tersebut, pilihlah pengaturan 
jendela Susun Horisontal atau Susun Vertikal untuk dua atau lebih jendela 
ayat yang sudah Anda buka. Pengaktifan sinkronisasi bisa Anda lakukan 
lewat menu Jendela -> Sinkronisasi Jendela (~) Ayat atau Anda bisa memilih 
salah satu jendela ayat yang ingin Anda pakai untuk sikronisasi, kemudian 
klik kanan pilih Sinkronisasi Jendela atau menekan hotkey Y.  

http://sabda.sabda.org/distribusi.php
http://www.sabda.net/modul_buku/
http://c3i.sabda.org/online_book/bab/?id=796&mulai=0
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Jika tanda (~) muncul di palang judul jendela artinya scrolling sinkron tidak 
aktif/dimatikan. Selain itu, Anda dapat mematikan Sinkronisasi Scrolling untuk 
masing-masing jendela secara individual dengan mengeklik kanan jendela 
dan menghilangkan cek Sinkronisasi Jendela atau menekan hotkey Y.  

Surat Pembaca  

Dari: Denny A <dennyayal(at)xxxx> 
>Dear SABDA, 
>Saya kemarin baru mengambil CD sabda 3, tetapi saya mengalami 
>kesulitan untuk mengakses cd tersebut, saya sudah mencoba dengan 
>menggunakan 3 komputer tapi hasil tetap sama, CD tidak dapat 
>diakses. Apakah saya bisa menukar CD ini dengan yang baru. (Apabila 
>bisa ditukar, apakah harus ditempat yang sama dimana saya 
>mendapatkannya / distributor). Sekian dan terimakasih atas 
>bantuannya. 
> 
>Salam, 
>Denny A  

Redaksi: 
Dear Denny, Terima kasih atas pemberitahuan Anda. Kami ikut menyesal karena CD 
SABDA 3.0 yang Anda terima mengalami kerusakan. Karena kami tidak melihat CD 
tersebut maka sulit bagi kami untuk menentukan apa yang menyebabkan 
kerusakannya. Bisa saja CD tersebut mengalami goresan/kerusakan fisik, tapi bisa juga 
karena masalah duplikasi yang tidak sempurna. Silakan Anda menukarkan CD tersebut 
ke distributor tempat Anda mengambilnya, kami yakin Anda bisa mendapatkan CD 
SABDA yang baru.  
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Berita SABDA 013/Maret-April/2007  
Berita SABDA  

1. Bahan Kursus PESTA -- DIK, OKB, GSM 

Divisi Pemrosesan Data telah memproses 3 bahan kursus Pendidikan Elektronik Studi 
Teologia Awam (PESTA -- http://www.pesta.org/), kursus teologia jarak jauh yang 
diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Bahan kursus PESTA ini 
tentunya akan menambah koleksi buku di "rak elektronik" SABDA Anda. Kursus ini telah 
banyak dipakai dalam berbagai penyelenggaraan kelas virtual PESTA. Dengan 
tersedianya bahan ini sebagai modul SABDA, maka bagi Anda yang tidak bisa 
mengikuti kelas PESTA secara tersambung (online) bersama peserta lain, bahan-bahan 
ini dapat Anda manfaatkan untuk belajar sendiri atau bersama kelompok di gereja 
maupun di persekutuan kampus Anda.  

Berikut deskripsi singkat tentang isi bahan-bahan kursus tersebut.  

• DASAR-DASAR IMAN KRISTEN (DIK) 
Bahan kursus ini berisi 10 pelajaran, 10 pertanyaan, dan juga banyak bahan 
referensi yang bertujuan untuk menolong Anda mempelajari pokok-pokok penting 
iman Kristen, di antaranya pelajaran tentang penciptaan manusia, kejatuhan 
manusia dalam dosa, rencana keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, dan 
juga hidup baru dalam Kristus.  

• ORANG KRISTEN YANG BERTANGGUNG JAWAB (OKB) 
Melalui bahan kursus ini, Anda akan diajak untuk mempelajari pokok-pokok 
penting tentang tanggung jawab orang Kristen, khususnya dalam hal berdoa, 
mempelajari Alkitab, beribadah, hidup persekutuan, hidup benar, menggunakan 
karunia-karunia rohani, keanggotaan gereja, kehidupan keluarga, memberi, 
menggunakan waktu, bersaksi dan memuridkan orang lain. Keseluruhan materi 
ini dikemas dalam 6 pelajaran, 6 pertanyaan, dan sejumlah bahan referensi yang 
sangat mendukung.  

• GURU SEKOLAH MINGGU (GSM) 
Bahan kursus Guru Sekolah Minggu (GSM) juga sudah dapat Anda unduh 
sebagai modul SABDA. Isi kursus ini sangat tepat dipakai untuk membekali 
calon-calon guru sekolah minggu agar dapat melayani dengan visi dan bekal 
ketrampilan mengelola kelas sekolah minggu dengan baik.  

Ketiga bahan tersebut sudah bisa Anda unduh dari situs SABDA.net.  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/  

• Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK.801)  
• Orang Kristen yang Bertanggung Jawab (OKB.801)  

http://www.pesta.org/
http://www.sabda.net/modul_buku/
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• Guru Sekolah Minggu (GSM.801)  

2. Partisipasi YLSA dalam Media Breakthrough Prayer di Jakarta 

Pada tanggal 21 April 2007, YLSA menghadiri pertemuan "Media Breakthrough Prayer" 
yang diadakan oleh Transformasi Connection Indonesia (TCI), Jakarta. TCI adalah 
sebuah wadah yang memfasilitasi berbagai Focus Ministry (FM) di Indonesia. Fokus 
Media Ministry adalah salah satunya. Acara Media Breakthrough Prayer ini dihadiri oleh 
beberapa praktisi media cetak dan elektronik di Indonesia. Beberapa di antaranya 
adalah U Channel, Solusi dari CBN, JDN, NTV, serta beberapa stasiun radio, seperti 
Radio Suara Gratia dari Cirebon.  

Selain bertujuan mendoakan pelayanan media di Indonesia, acara ini diharapkan dapat 
lebih mengakrabkan para pelaku pelayanan media sebagai rekan kerja Allah untuk 
mentransformasi bangsa. Kehadiran YLSA dalam acara ini menjadi pelengkap 
keberadaan kepelbagaian media yang ada karena YLSA ternyata adalah satu-satunya 
yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan melalui internet dan IT.  

Kesempatan berada di Jakarta ini juga digunakan YLSA untuk bertemu dengan 
beberapa mitra, sahabat dan donatur YLSA yang berada di Jakarta, sekaligus juga 
untuk berbagi-bagi CD SABDA dan CD-CD Audio Alkitab yang YLSA produksi. Selain 
itu, ada juga kesempatan bertemu dengan wartawan Majalah Penyuluh yang sempat 
mewawancarai Ibu Yulia, pimpinan YLSA. Dengan dimuatnya wawancara tersebut, 
harapan kami, YLSA bisa semakin dikenal, khususnya oleh para hamba Tuhan di 
lingkungan Gereja Bethel Indonesia (GBI), mengingat Majalah Penyuluh adalah majalah 
yang disiapkan oleh Sinode GBI diperuntukkan bagi para hamba Tuhan di lingkungan 
GBI Indonesia.  

[Sumber: Bahan ini dikutip dari Berita YLSA edisi April 2007.]  

3. Bagi-Bagi CD Alkitab Audio PB MP3 (Bahasa Indonesia, Jawa, Sunda) 

Seperti yang kami beritakan sebelumnya, bahwa YLSA telah mengeluarkan beberapa 
CD baru, yang khusus berisi Alkitab Perjanjian Baru (Matius sampai dengan Wahyu) 
dalam bentuk Audio MP3. Ada 4 macam CD Alkitab Audio Perjanjian Baru yang telah 
diselesaikan, yaitu:  

1. CD Alkitab Audio PB MP3 Bahasa Indonesia Sehari-hari,  
2. CD Alkitab Audio PB MP3 Bahasa Indonesia Terjemahan Baru,  
3. CD Alkitab Audio PB MP3 Bahasa Jawa, dan  
4. CD Alkitab Audio PB MP3 Bahasa Sunda.  

CD-CD Alkitab Audio PB MP3 ini sudah bisa Anda dapatkan secara langsung dengan 
menghubungi kami di alamat e-mail:  
==> < pesan-Akitab-Audio(at)sabda.org >  
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Artikel: Beberapa Pandangan Tentang Alkitab  

Penulis: Ir. Mangapul Sagala M.Div. 
Artikel di bawah ini menyajikan beberapa pandangan orang tentang Alkitab. Kiranya 
dapat membawa kita semakin percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Selamat 
menyimak.  

Mengapa kita memercayai bahwa semua manusia itu berdosa dan hanya Yesus satu-
satunya jalan keselamatan? Mengapa kita juga percaya jika Yesus telah mati untuk 
menebus dosa kita dan Dia juga telah bangkit mengalahkan maut? Ada banyak 
pertanyaan lain yang dapat kita daftarkan di sini. Namun, jawabannya adalah kita 
percaya karena Alkitab mengatakannya demikian. Orang Kristen membangun iman di 
atas dasar Alkitab dan tidak di atas dasar pandangan-pandangan para bapak gereja 
atau teolog-teolog, sekalipun pandangan mereka tidak dapat kita abaikan juga. Seluruh 
doktrin atau ajaran seseorang dipengaruhi oleh sikapnya terhadap Alkitab. Seseorang 
akan tunduk terhadap segala pernyataan-pernyataan Alkitab, tanpa kecuali, ketika 
Alkitab dilihatnya sebagai wahyu Allah yang mutlak. Dan seseorang yang menganggap 
Alkitab hanya sebuah buku biasa atau sekadar tradisi manusia belaka, maka 
pernyataan-pernyataan Alkitab tidak berarti apa-apa.  

Berikut ini berbagai pandangan terhadap Alkitab.  

1. Alkitab adalah tradisi manusia abad mula-mula. 
Alkitab kurang dihargai oleh kelompok ini. Mereka beranggapan bahwa Alkitab 
tidak relevan lagi untuk abad ini. Sehingga Alkitab tidak memiliki otoritas dalam 
hidup orang-orang di kelompok ini.  

2. Alkitab adalah buku biasa yang tidak luput dari kesalahan. 
Kelompok ini menganggap Alkitab sama seperti buku-buku lainnya. Ketika 
Alkitab dibaca, pendekatan yang dilakukan sama ketika mendekati buku-buku 
lainnya. Ketika membaca sikap kelompok ini tidak menerima saja tetapi tapi juga 
bersikap kritis dan berasumsi bahwa setiap karya manusia mepunyai kesalahan, 
termasuk juga Alkitab.  

3. Alkitab bukanlah firman Allah, melainkan catatan tentang firman Allah. 
Karena Allah tidak terbatas, maka firman-Nya pun tidak terbatas. Menurut 
kelompok ini, wahyu Allah tidak dapat dituliskan. Peristiwa ketika Allah berfirman 
kepada Musa, Elia, dan nabi-nabi lainnya sudah berlalu, kemudian peristiwa 
tersebut dicatat. Mereka juga berpendapat bahwa menyamakan Alkitab dengan 
firman Allah adalah dosa. Jadi, Alkitab tidak mempunyai otoritas dalam hidup 
mereka.  

4. Alkitab mengandung firman Allah. 
Alkitab bukanlah firman Allah, tapi di dalamnya terdapat firman Allah. Selain itu 
mengandung firman Allah, Alkitab juga mengandung firman Iblis dan firman 
manusia. Kelompok ini menyetujui bahwa bagian Alkitab yang menyatakan 
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"Beginilah firman Allah" atau "Demikianlah firman Allah", memang firman Allah. 
Namun, bagian lain seperti, "Ular itu berkata kepada perempuan itu", bukanlah 
firman Allah.  

5. Alkitab menjadi firman Allah ketika terjadi pertemuan/pengalaman subjektif. 
Kelompok ini berpendapat bahwa ada saatnya Alkitab bukan firman Allah, ketika 
belum terjadi pengalaman pribadi dengan ayat-ayat tersebut. Ketika seseorang 
membaca Alkitab dan Allah berbicara melalui ayat itu maka pada saat itulah ayat 
tersebut menjadi firman Allah. Karena itu, Alkitab menjadi sangat subjektif dan 
tidak objektif karena tergantung pada setiap orang yang mengalaminya.  

6. Alkitab adalah firman Allah. 
Kelompok ini mempercayai bahwa Alkitab bukan sekadar tradisi manusia, 
meskipun memang terdapat unsur-unsur tradisi di dalamnya. Juga bukan 
sekadar tulisan manusia, meskipun memang ada unsur manusia terlibat dalam 
penulisannya. Tetapi Alkitab sungguh firman Allah. Karena Alkitab adalah firman 
Allah, Alkitab tidak bersalah terhadap segala hal yang dinyatakannya. Alkitab 
memegang otoritas tertinggi dan terakhir dalam kehidupan. Seperti halnya 
pandangan tokoh reformasi, Martin Luther yang mengatakan:  

“  "No one is bound to believe more than what is based on Scripture. The Word must 
be believed against all sight and feeling and understanding. It also has the primacy 

over dreams, signs, and wonders". (Tidak seorang pun diharuskan untuk 
memercayai sesuatu lebih daripada apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab harus 
dipercayai melebihi penglihatan, perasaan, dan pengertian. Dia juga memiliki 

keutamaan lebih daripada mimpi-mimpi, tanda-tanda, serta mukjizat-mukjizat.)  ”  
Redaksi: 
Mencermati sejumlah pandangan mengenai Alkitab di atas, tidaklah perlu diragukan 
lagi, bahwa pandangan keenam merupakan pandangan yang seharusnya dipegang 
oleh setiap orang Kristen. Diringkas dari sumber:  

Judul buku : Otoritas Alkitab: Teori Pengilhaman dan Ketidakbersalahan Alkitab  
Judul bab  : Beberapa Pandangan tentang Alkitab  
Penulis  : Ir. Mangapul Sagala M.Div.  
Penerbit  : Perkantas Jakarta, Jakarta 1998 (cet. ke-2)  
Halaman  : 4 -- 8  

 

Bahan Baru: Menaklukkan Segala Pikiran kepada Kristus 
(Richard L. Pratt Jr., 1995)  

Menindaklanjuti informasi edisi Berita SABDA sebelumnya 
(http://www.sabda.net/berita/februari07.php), kini buku "Menaklukkan Segala Pikiran 

http://www.sabda.net/berita/februari07.php
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kepada Kristus" sudah selesai diproses dalam bentuk elektronik dan bisa Anda unduh 
dari situs SABDA.net. Buku yang ditulis oleh Richard L. Pratt Jr., seorang dosen 
Perjanjian Lama di Reformed Theological Seminary yang juga melayani di Presbyterian 
Church in America ini, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Dr. Rahmiati 
Tanudjaja dan diterbitkan oleh SAAT Malang. Terima kasih untuk Penerbit SAAT yang 
telah memberikan izin untuk menyebarkan buku ini dalam bentuk digital. Juga terima 
kasih kepada Anda yang telah mendukung doa sehingga proses pengerjaan bahan ini 
bisa berjalan lancar. Untuk melengkapi rak buku elektronik Anda, silakan unduh 
berkasnya di:  
==> http://www.sabda.net/modul_buku/ (pilih bahan buku berjudul MENAKLUKKAN -- 
Download: MENAKLUKKAN.801)  

Silakan unduh berkas HTML di:  
==> http://learning.sabda.org/praktika.php#hidup_baru (Menaklukkan Segala Pikiran 
kepada Kristus -- pilih Download: HTML)  

Atau membaca secara tersambung di:  
==> http://learning.sabda.org/baca.php?b=menaklukkan  

Bagi Anda yang ingin mendapatkan buku ini dalam bentuk cetak, Anda bisa 
membelinya di toko-toko buku Kristen, dengan informasi sbb.:  

Judul Buku : Menaklukkan Segala Pikiran kepada Kristus  
Penulis  : Richard L. Pratt Jr.  
Penerbit  : Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) - Malang  

Selamat membaca.  

Tanya Jawab  

1. Mengaktifkan Modul Biblika yang Sudah di Instal 

T 
(Tanya):  

Setelah menginstal sebuah modul biblika, bagaimanakah caranya agar modul 
tersebut terbaca?  

J 
(Jawab):  

Setelah Anda menginstal sebuah modul biblika, Anda harus mengaktifkannya 
terlebih dahulu sebelum dapat muncul dalam program SABDA. Cara 
mengaktifkannnya sebagai berikut.  

1. Tekan F9 untuk membuka kotak dialog 'Preferensi'. 
2. Pilih tab 'Catatan', atau buka tab-tab lainnya di mana modul biblika 

yang Anda instal berada. 
3. Carilah nama modul yang baru saja Anda instal dan beri tanda 

'centang' pada "checkbox" di depannya. 
4. Anda juga perlu memilih tab 'Tampilkan Tab' dan memberi tanda 

http://www.sabda.net/modul_buku/
http://learning.sabda.org/praktika.php#hidup_baru
http://learning.sabda.org/baca.php?b=menaklukkan
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'centang' pada modul yang Anda instal. 
5. Setelah itu, klik 'OK'. 

Jika modul Anda tidak muncul di daftar isi (dengan menekan F3), Anda dapat 
mencarinya dengan menggunakan menu File/Baca > Buka/Baca > Catatan 
Ayat atau tekan F2 dan pilihlah nama modul Anda di sana. Selamat mencoba.  

2. Alkitab Bahasa Daerah (Jawa, Sunda Karo, dan Toba) 

T:  Apakah ada Alkitab dalam bahasa daerah di CD SABDA 3.0?  
J:  Ya, CD SABDA versi 3.0 menyertakan beberapa Alkitab dalam bahasa daerah, yaitu 

Alkitab bahasa Jawa, Sunda, Karo, dan Toba (TBA). Untuk menampilkannya pada 
layar monitor Anda, diperlukan langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Silakan instal CD SABDA 3.0 terlebih dahulu di komputer Anda. 
2. Silakan mulai menjalankan program CD SABDA tersebut di komputer Anda. 

Setelah itu, silakan pilih menu Alat-Alat -> Alat Modul User -> 
Kembalikan/Tambah Modul, di sini akan muncul kotak dialog 'Kembalikan 
Backup/Tambah Modul', lalu masuk ke drive CD-ROM, folder MODUL, pilih 
Alkitab dalam bahasa daerah yang Anda inginkan (Jawa, Sunda, Karo, atau 
Toba (TBA)) dan klik 'OK'. 

3. Kemudian, klik tombol nomor sembilan dari kiri atau tombol F9 (Preferensi), 
akan muncul kotak dialog 'Pilih Versi' ! Versi ! , pilih (beri tanda centang) pada 
Alkitab bahasa daerah yang Anda pilih (Jawa, Sunda, Karo, atau Toba (TBA)) 
dan klik 'OK'. 

4. Langkah terakhir, silakan klik tombol nomor satu dari kiri atau gambar Alkitab 
(atau bisa juga dengan menekan Ctrl + F1). Akan muncul kotak dialog yang di 
dalamnya terdapat modul Alkitab daerah yang sudah Anda pilih. Silakan pilih 
modul tersebut, pilih juga nama Kitab, Pasal, Ayat yang ingin Saudara 
tampilkan. Selamat mencoba. 

Surat Pembaca  

Berikut ini adalah beberapa surat apresiasi yang kami terima dari para pengguna CD 
SABDA 3.0. Kami tak hentinya mengucap syukur atas berkat Tuhan ini. Kiranya firman 
Tuhan semakin kita cintai.  

From: Bill R. <andrirusman(at)xxxx> 
>dear SABDA 
>Saya berterima kasih dan bersyukur atas adanya SABDA yang sangat 
>menolong umat Kristen, khususnya di Indonesia dalam mengenali 
>Firman Tuhan secara lebih baik. saya berdoa, kiranya Tuhan Yesus 
>menolong seluruh staf SABDA untuk dapat terus maju demi kemuliaan 
>nama Tuhan Yesus. terima kasih saya ucapkan buat seluruh staf 
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>SABDA, Tuhan Yesus memberkati. 
 
From: Gerry L. <gerry05(at)xxxx> 
>syaloom! 
>saya gerry/stpdn saya mengucapkan banyak terima kasih atas cd sabda 
>yang telah banyak membantu saya bertumbuh dlm Tuhan dan juga buat 
>renungannya. --cut-- 
>terima kasih semoga SABDA selalu diberkati oleh Tuhan Yesus. 
 
From: Yogi T. <yogitry(at)xxxx> 
>Shalom, 
>--cut-- 
>saya salut dengan tim sabda yang telah bersusah payah untuk 
>menyebarkan Firman Allah di indonesia. saya dukung dan doakan 
>pelayanan anda dan tim. 
>Tuhan Yesus memberkati. 
 
From: Nehemia Widjaja <nehemiaesther(at)xxxx> 
>Terima kasih buat info yang dikirimkan pada kami, banyak hal dari 
>pelayanan SABDA sangat memberkati dan membantu pelayanan kami, 
>kami doakan agar berkat Tuhan tercurah bagi pelayanan SABDA 
>sehingga dapat memberkati lebih lagi dan nama Tuhan makin diperluas 
>dan dimuliakan, terpuji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua 
>rekan-rekan sepelayanan di Sabda. 
>Salam & doa, 
>Nehemia - Esther T (Malang)  

Redaksi: 
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk surat-surat Anda yang sangat menghibur 
dan mendorong kami untuk terus bekerja melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Doa 
dan harapan kami, kiranya CD SABDA yang telah diterima tersebut dapat dipakai 
Tuhan untuk menolong masyarakat Kristen Indonesia agar mempelajari firman Tuhan 
dengan lebih giat lagi. Bagi Anda yang sudah mendapatkan CD SABDA, jangan segan-
segan untuk membagikan kepada mereka yang belum memilikinya, atau sarankan 
mereka untuk menghubungi distributor CD SABDA yang tersebar di berbagai tempat di 
Indonesia maupun di luar negeri. Untuk mendapatkan informasi keberadaan distributor 
CD SABDA, silakan berkunjung ke situs SABDA(c) di alamat:  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php  

 

  

http://sabda.sabda.org/distribusi.php
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Berita SABDA 014/Mei/2007  
Berita SABDA  

1. YLSA Mengikuti Ekspo di Universitas Kristen Maranatha Bandung 

Menjawab undangan dari Universitas Kristen Maranatha Bandung, Yayasan Lembaga 
SABDA (YLSA) pun berbagian dalam ekspo yang bertujuan memperkenalkan ladang-
ladang pelayanan di dalam dan di luar kampus. Ekspo yang diberi judul "Challenge 
2007" ini diadakan selama dua hari, yaitu tanggal 14 dan 15 Mei 2007. Pada 
kesempatan ini YLSA memperoleh kesempatan untuk membagikan visi dan misi YLSA 
dua kali berturut-turut di hadapan mahasiswa, dosen dan staf kampus yang sempat 
hadir pada pertemuan tersebut.  

Selain memberikan presentasi, YLSA juga membagikan produk-produk YLSA, yaitu CD 
SABDA 3.0 sebagai produk unggulan, CD Chinese Treasures, CD Alkitab Audio 
Perjanjian Baru dalam bahasa Indonesia (TB dan BIS), bahasa Jawa, dan juga bahasa 
Sunda. Puji Tuhan, banyak pengunjung stan yang sangat gembira dan antusias 
menerima CD-CD tersebut secara gratis. Harapan kami pelayanan YLSA bisa semakin 
memberi berkat, khususnya bagi masyarakat Kristen di Bandung. Bagi para pembaca 
Berita SABDA yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang CD-CD produksi YLSA, 
silakan berkunjung ke:  
==> http://www.sabda.org/ylsa/produk/cd  

Produk pelayanan YLSA lainnya yang juga diperkenalkan adalah publikasi-publikasi 
elektronik YLSA. Informasi produk publikasi ini diperkenalkan dengan membagikan 
brosur dan pamflet kepada para pengunjung yang diharapkan dapat menginformasikan 
beragam publikasi yang YLSA terbitkan. Silakan kunjungi alamat berikut ini untuk 
mengetahui pelayanan publikasi YLSA tersebut.  
==> http://www.sabda.org/publikasi/  

2. Undangan Melayani Sebagai Distributor CD SABDA 

Dengan semakin dikenalnya CD SABDA dan CD-CD produk pelayanan YLSA yang lain, 
semakin meningkat pula permintaan akan CD-CD tersebut dari berbagai tempat. Untuk 
itu kami, pengurus YLSA, mengundang para Sahabat YLSA yang bersedia untuk terlibat 
melayani sebagai distributor CD YLSA, khususnya di kota-kota yang belum memiliki 
distributor. Tidak ada syarat khusus, kecuali Anda bersedia mencantumkan alamat 
kontak Anda di situs SABDA.net sehingga setiap orang di kota Anda yang 
membutuhkan CD tersebut dapat menghubungi Anda. Jadi, Anda hanya perlu melayani 
mereka dan membagikan CD-CD tersebut secara gratis. Anda tidak diperkenankan 
untuk mengambil keuntungan materi apa pun darinya. Jika di antara Anda ada yang 
bersedia, silakan menghubungi:  
==> < info-sabda(at)sabda.org >  

http://www.sabda.org/ylsa/produk/cd
http://www.sabda.org/publikasi/
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Kami akan sangat bersukacita menyambut setiap Anda yang bersedia berbagian dalam 
pelayanan ini.  
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Artikel: Dua Perjanjian Dan Beberapa Judul Lain  

Tanya : Saya pernah masuk ke toko buku Kristen dan di situ saya melihat bermacam-
macam terbitan Alkitab dalam bahasa Inggris. Yang mengherankan saya pada 
waktu itu ialah bermacam-macam nama/judul tambahan yang diberikan pada 
kata Bible. Saya masih ingat dua saja, yaitu The New English Bible dan Holy 
Bible -- New International Version. Apa maksud tambahan itu?  

Jawab : Kitab Suci diterbitkan oleh berbagai gereja maupun kelompok Kristen. Ada 
yang diterbitkan oleh Katolik maupun oleh gereja-gereja Protestan yang 
berbeda-beda, antara lain oleh Lutheran, Metodis, Presbiterian, Anglikan, 
Baptis, dan banyak lain lagi. Ada juga terbitan ekumenis, yaitu yang dikerjakan 
bersama-sama oleh berbagai gereja Kristen. Pada umumnya, terbitan-terbitan 
itu berbeda-beda karena terjemahannya tidak sama. Tadi Anda menyebut The 
New English Bible. Terbitan ini dihasilkan oleh suatu komisi yang bekerja lama 
sekali dan terdiri dari wakil masing-masing gereja Kristen di Inggris dan semua 
pulau sekitarnya (Irlandia, Skotia). New International Version dihasilkan di AS, 
tetapi dikerjakan oleh wakil-wakil dari AS, Inggris, Kanada, Australia, dan 
Selandia Baru sehingga berciri internasional. Jadi, berbagai tambahan pada 
judul umum Bible atau Holy Bible itu dibuat demi kepentingan pembeli ataupun 
pemakai. Lewat judul tambahan itu mereka langsung tahu, terbitan/terjemahan 
apa yang mereka hadapi. Hal yang sama dilakukan oleh pihak Katolik Amerika 
yang menerbitkan Alkitab dengan judul New American Bible.  

Tanya : Jadi, Kitab Suci Kristen beredar di dunia dalam bentuk berbagai terjemahan. 
Kata orang, "Semakin banyak terjemahan, semakin membingungkan." 
Terjemahan mana yang seharusnya dianggap resmi?  

Jawab : Banyaknya jenis terjemahan itu memang dapat membingungkan orang yang 
belum biasa bergaul akrab dengan Kitab Suci. Tetapi hal itu justru sangat 
menguntungkan pembaca yang sudah berpengalaman. Karena terjemahan apa 
pun tidak mungkin sempurna. Maka mereka yang sudah berpengalaman, suka 
membanding-bandingkan terjemahan yang satu dengan yang lain-lain. Mereka 
tahu bahwa semua terjemahan, biarpun berbeda satu sama lain, dibuat oleh 
orang-orang yang ahli dan bertanggung jawab. Hasil kerja para penerjemah itu 
seharusnya sangat dihargai, bukan dicela. Sebab bagaimanapun juga mereka 
ingin mendekatkan isi teks suci kepada pembaca zaman ini dalam kata dan 
ungkapan yang setia pada teks asli, namun semakin komunikatif.  
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Kesaksian: Dari Batam Sampai Ke Luar Negeri  

Batam merupakan salah satu kota yang memiliki tempat distribusi CD SABDA 3.0. 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) sangat bersyukur karena Ibu Nicke Erdianasari, 
ditengah kesibukannya sebagai seorang wanita karier dan juga seorang ibu rumah 
tangga, bersedia membantu kami secara sukarela menjadi distributor CD SABDA. 
Sejauh ini Ibu Nicke telah membagikan 70 CD SABDA 3.0 secara gratis. Letak kota 
Batam yang strategis memungkinkan ia mendistribusikan CD-CD tersebut hingga ke 
Singapura dan Malaysia. Bagaimana pengalaman beliau membagikan CD SABDA? 
Berikut kesaksian Ibu Nicke Erdianasari. Kiranya mendorong kita semua untuk terus 
melayani Tuhan dalam setiap kesempatan yang tersedia.  

Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih banyak karena kepercayaan yang diberikan 
kepada saya dalam segala hal, terutama menyangkut CD SABDA. Jujur saya katakan 
bahwa selama menjadi distributor CD SABDA hampir tidak pernah merasakan duka, 
tetapi justru suka cita yang ada dalam diri saya dan keluarga. Dan saya begitu bahagia 
karena pelayanan saya ini didukung sepenuhnya oleh keluarga dan terutama oleh 
suami tercinta.  

Dahulu, sejak pertama kali saya datang ke Batam dan sebulan kemudian saya kerja, 
hanya teman gereja dan teman di kantor yang saya kenal. Namun, puji Tuhan, dengan 
pelayanan saya sebagai distributor CD SABDA, saya menjadi lebih percaya diri karena 
sekarang begitu banyak teman saya dari kalangan mahasiswa, dosen, dokter, pebisnis, 
karyawan, penginjil, pastor, dan pendeta. Dan puji Tuhan, tidak hanya di Batam, tapi 
juga sampai di Singapura dan Malaysia.  

Ada seseorang yang membuat saya terkesan selama menjalankan pelayanan sebagai 
distributor ini, yaitu Mr. Khim Prasad dari Malaysia. Beliau adalah seorang hamba 
Tuhan yang luar biasa. Begitu tertariknya dengan CD SABDA ini sampai dia berusaha 
menghubungi saya setiap hari, baik lewat e-mail, maupun lewat handphone. Bahkan 
sebagian jemaatnya rela mengumpulkan uang untuk ongkos kirim CD SABDA lewat 
FeDex, yang harga pengirimannya lumayan mahal, karena banyak jemaat yang tertarik 
untuk mendapatkan CD SABDA ini. Waktu itu saya hanya bisa mengirimkan sembilan 
CD SABDA. Beliau sangat bahagia karena bisa mendapatkan CD SABDA dan 
membagikan CD-CD tersebut kepada jemaat di Malaysia. Saya sendiri sangat bahagia 
karena bisa membagikan CD SABDA ini sampai ke luar Indonesia.  

Tuhan memang Mahabesar. Karena kuasa-Nyalah saya diperbolehkan untuk menjadi 
seorang distributor CD SABDA dan jujur saya katakan, terima kasih Tuhan Yesusku ....  

Tanya Jawab  

1. Alkitab Bahasa Yunani dan Ibrani 

T Bagaimana cara membuka Alkitab bahasa Yunani dan Ibrani dengan tulisan 
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(Tanya):  aslinya?  
J 
(Jawab):  

Alkitab versi bahasa asli memang tidak diaktifkan secara default dalam 
program SABDA. Untuk membuka dengan tulisan aslinya, maka sebelumnya 
harus instal lebih dahulu font. Caranya, ketika pertama kali membuka CD 
SABDA 3.0., klik menu Program dan SABDA©, kemudian pilih Install Font. 
Kalau Anda tidak memiliki CD SABDA 3.0, Anda bisa mengunduhnya dari 
situs SABDAweb (http://sabdaweb.sabda.org/download/fonts/?file=fonts.zip). 
Setelah font diinstal, lakukan langkah-langkah berikut ini. 

1. Tekan F9 untuk membuka kotak dialog 'Preferensi'.  
2. Pilih tab 'Versi'.  
3. Taruh tanda 'centang' pada versi-versi Alkitab bahasa asli. 

Alkitab Versi Bahasa Yunani ada 5 versi, yaitu: 
o BYZ: Byzantine Majority Greek Text 
o IGNT: Interlinear Greek NT + Strong 
o LXXM: Analytic Septuagint + Strong 
o TR: 1550 Stephanus Greek Text + Strong 
o WH: 1881 Westcott-Hort Greek Text + Strong 

Alkitab Versi Bahasa Ibrani ada 3 versi, yaitu: 

o BHM: Biblia Hebraica Stuttgartensia Morphologica 
o BHS: Biblia Hebraica Stuttgartensia 
o BHSSTR: Biblia Hebraica Stuttgartensia + Strong 

4. baru saja Anda aktifkan di sana.  
5. Tekan 'OK'.  

Selanjutnya, Alkitab dalam bahasa asli tersebut akan muncul berupa tab dalam jendela 
ayat atau daftar ayat yang dapat Anda klik untuk membukanya.  

2. Alkitab Bahasa Mandarin 

T:  Apakah terdapat Alkitab bahasa Mandarin dalam CD SABDA 3.0 dan bagaimana 
cara menampilkannya?  

J:  Modul Alkitab dalam bahasa Mandarin sudah terdapat dalam SABDA 3.0, yaitu versi 
Glory Union Chinese Bible dengan kode GNPU. Anda bisa mengaktifkan versi ini 
dengan cara: 

1. tekan F9 untuk membuka kotak dialog 'Preferensi'; 
2. pilih tab 'Versi' dan tandai di depan versi GNPU; 
3. pilih tab 'Tampilkan Tab' dan tandai versi yang sama; 
4. tekan tombol 'OK'. 

Untuk dapat melihat versi ini dengan font yang benar, Anda harus memiliki program 

http://sabdaweb.sabda.org/download/fonts/?file=fonts.zip
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Chinese Reader. Selamat mencoba.  

Surat Pembaca  

Dari: arnold <mc_com_sby(at)xxxx> 
>bagaimana caranya supaya bisa menampilkan lebih dari 4 versi 
>alkitab dalam 1 window, (dalam tabnya hanya ada av, tl, tb, tbr) 
>terima kasih Tuhan memberkati  

Redaksi: 
Untuk menampilkan beberapa versi Alkitab dalam satu jendela, Anda dapat 
menggunakan kotak dialog Preferensi yang diaktifkan dengan menekan tombol F9. 
Setelah terbuka, silakan pilih tab 'Versi' dan taruh tanda cek di depan versi-versi yang 
akan Anda aktifkan. Untuk menampilkannya dalam tab, pilih tab 'Tampilkan Tab' dan 
taruh tanda cek juga di depan versi-versi dalam tab tersebut.  

Pembahasan cara menampilkan beberapa versi Alkitab ini juga pernah dibahas dalam 
Berita SABDA Edisi April 2006 yang lalu.  
==> http://www.sabda.net/berita/april06.php  

Selamat mencoba.  

 

  

http://www.sabda.net/berita/april06.php
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Berita SABDA 015/Juni-September/2007  
Berita SABDA  

1. Proyek CD SABDA Versi Baru 

Saat ini Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) sedang mengerjakan proyek CD SABDA 
versi terbaru, yaitu 4.0 (versi sebelumnya adalah versi 3.0). Sama seperti sebelumnya, 
SABDA (Software Alkitab, Biblika, Dan Alat-alat) akan memakai program Online Bible 
(OLB) yang dibuat oleh Larry Pierce dari Kanada. Program OLB yang akan dipakai 
untuk SABDA 4.0 ini adalah OLB 2.10.06 yang baru diluncurkan pada tanggal 1 
Agustus 2007. Beberapa keistimewaan OLB versi terbaru ini adalah perangkat lunaknya 
(software) yang sudah ditingkatkan (update) akan lebih kompatibel dengan Windows XP 
dan Vista.  

Persiapan yang tengah dikerjakan oleh Tim CD SABDA meliputi penerjemahan 
antarmuka, pemodifikasian instalasi, dan pemformatan ulang bahan (yang sudah ada). 
Kami juga berharap untuk memperkaya isi CD dengan melakukan penambahan bahan-
bahan baru. Doakan agar pengerjaan proyek ini dapat berjalan lancar dan tepat waktu 
sesuai dengan rencana (tenggat waktu yang kami tetapkan adalah akhir tahun 2007). 
Biarlah setiap orang yang ikut terlibat dalam proyek ini diberi hikmat dan bijaksana oleh 
Tuhan sehingga dapat mengatasi setiap masalah yang timbul.  

2. Undangan Menjadi Tester Beta SABDA 4.0 

Berkenaan dengan proyek CD SABDA 4.0 (lihat berita sebelumnya), kami mengundang 
Anda, pengguna setia (dan berat) software SABDA, untuk menjadi "tester" atau "sneak 
preview" bagi CD SABDA 4.0/OLB 2.10.06. Silakan hubungi kami di alamat berikut.  

< beritasabda(at)sabda.org >  

Kami akan menghubungi Anda jika versi beta CD SABDA 4.0 ini sudah siap untuk diuji.  

3. Distributor Baru CD SABDA 

Anda yang berdomisili di Blitar dan Kutai Barat (Kalimantan Timur), kini bisa 
mendapatkan CD SABDA 3.0. lewat distributor kami di kota Anda ini. Silakan bagikan 
informasi ini kepada para hamba Tuhan, rekan sepelayanan, dan siapa saja yang 
membutuhkan informasi ini. Selain itu, distributor-distributor baru untuk wilayah Jakarta 
Pusat, Jakarta Timur, dan Surabaya juga bertambah. Untuk mengetahui alamat 
selengkapnya, silakan kunjungi:  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#blitar  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#kaltim  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#jaktim  

http://sabda.sabda.org/distribusi.php#blitar
http://sabda.sabda.org/distribusi.php#kaltim
http://sabda.sabda.org/distribusi.php#jaktim
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==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#jakpus  
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php#surabaya  

Sebenarnya, permintaan untuk menjadi distributor baru juga datang dari berbagai 
wilayah di Indonesia. Namun mohon maaf, saat ini kami belum bisa melayani semua 
wilayah berhubung terbatasnya persediaan CD yang ada. Kami akan segera 
menghubungi Anda begitu persediaan kami mencukupi. Namun, kami sangat 
mengucap syukur untuk kesediaan Anda mengambil bagian dalam menyebarkan CD 
SABDA. Biarlah melalui pelayanan kita bersama ini, nama Tuhan semakin dimuliakan.  

4. YLSA di "2nd Annual Gathering IT Ministry" 

Tanggal bulan Juni 2007 yang lalu, YLSA mendapat undangan untuk menghadiri acara 
"2nd Annual Gathering IT Ministry". Sebagai yayasan yang sudah berkecimpung lama 
dalam pelayanan berbasis IT dan bermoto "IT for God", YLSA berkesempatan 
mempresentasikan visi dan misi pelayanannya kepada para peserta. Turut hadir 
sebagai pembicara utama adalah Ir. Jonathan Parapak.  

Kegiatan IT Ministry ini tidak sekadar menjadi ajang presentasi bagi YLSA, tapi juga 
ajang silaturahmi karena kami juga bertemu dengan sejumlah mantan staf yang masih 
setia menjadi partner pelayanan YLSA. Waktu di Jakarta ini juga kami pakai untuk 
bertemu dengan sahabat dan beberapa mitra pelayanan YLSA (Kartidaya, Bitnet, LK3, 
YLI, Reformed, YPI). Bahkan temu darat dengan beberapa blogger SABDA Space pun 
dapat terwujud.  

Untuk berita selengkapnya, silakan kunjungi alamat berikut.  
==> http://ylsa.sabda.org/berita-YLSA/berita_ylsa_032  

5. Perubahan Alamat Redaksi 

Beberapa waktu yang lalu, YLSA melakukan pembenahan pada sistem e-mail yang 
digunakan. Selain untuk menyeragamkan alamat-alamat e-mail yang dipakai YLSA, 
pembenahan ini juga dimaksudkan untuk mempermudah jalur surat-menyurat dengan 
para pelanggan/pembaca kami.  

Karena itu, mohon pengumuman ini menjadi perhatian:  

Alamat lama  
==> < staf-sabda(at)sabda.org > 
Alamat baru  
==> < beritasabda(at)sabda.org >  

Adapun alamat berlangganan dan berhenti berlangganan masih tetap sama seperti 
biasa (silakan lihat "footer" surat ini). Silakan menghubungi kami dengan alamat kontak 
yang baru.  

http://sabda.sabda.org/distribusi.php#jakpus
http://sabda.sabda.org/distribusi.php#surabaya
http://ylsa.sabda.org/berita-YLSA/berita_ylsa_032
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Artikel: Petunjuk-Petunjuk Praktis Membaca Alkitab  

Di bawah ini dideretkan beberapa usul yang patut kita lakukan, atau yang jangan kita 
lakukan, agar bacaan Alkitab kita akan menjadi lebih menarik dan lebih berarti.  

LAKUKANLAH INI: 

• Biasakan diri membaca Alkitab -- jika mungkin, lakukan setiap hari.  
• Bacalah seluruh Alkitab -- bukan hanya bagian yang mudah-mudah atau bagian 

yang menjadi kesayangan.  
• Pakailah alat-alat pembantu pemahaman Alkitab: peta, konkordansi, kamus, atau 

ensiklopedia.  
• Pakailah cara-cara membaca yang beraneka ragam, bervariasi.  
• Sering-seringlah membaca bagian-bagian Alkitab yang sungguh penting: 

keempat Kitab Injil, serta kitab-kitab lainnya yang merupakan inti firman Allah.  
• Sekali-sekali bacalah terjemahan yang lain daripada yang biasanya dipakai.  
• Jika mungkin, pakailah sebuah Alkitab yang huruf-hurufnya cukup besar agar 

dapat dibaca dengan mudah.  
• Ingatlah rangkaian besar hikayat zaman Alkitab, supaya apa yang dibaca dapat 

dihubungkan dengan peristiwa yang terpenting, baik yang terjadi sebelumnya 
maupun yang terjadi sesudahnya.  

• Sekali-sekali, bacalah dengan suara keras, baik untuk orang lain maupun untuk 
diri sendiri.  

• Sewaktu-waktu ubahlah jam membaca Alkitab supaya tidak bosan.  
• Kadang-kadang bacalah satu kitab dari A sampai Z sekaligus (dari awal hingga 

akhir -- Red.).  
• Sekali-sekali, beralih dari Perjanjian Lama kepada Perjanjian Baru, dan 

sebaliknya.  
• Bacalah kembali bagian-bagian Kitab Suci yang menjadi kesayangan, sesering 

dikehendaki.  
• Haraplah pengertian baru tiap kali ayat-ayat yang terkenal dibaca sekali lagi.  
• Semakin lama, semakinlah membiasakan diri dengan isi dan susunan Alkitab.  
• Berusahalah supaya menghafalkan ayat-ayat yang sungguh penting dan berarti.  
• Manfaatkanlah kesempatan untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan 

orang lain.  
• Pakailah suatu sistem atau daftar pembacaan Alkitab -- yang dimuat di buku-

buku atau dalam lembaran dari gereja.  
• Bacalah Alkitab dengan penuh pikiran serta renungkanlah isinya dalam suasana 

doa.  
• Mohonlah agar Tuhan menunjukkan firman-Nya yang khusus dan pribadi pada 

saat membaca Alkitab.  
• Sampaikanlah kepada orang-orang lain apa yang Tuhan ajarkan melalui firman-

Nya.  
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JANGAN LAKUKAN INI: 

• Jangan hanya membaca Alkitab jika hal itu terlintas pada pikiran.  
• Jangan repot mengenai bagian-bagian yang kurang dipahami, atau 

menghabiskan waktu lama dengan membaca bagian yang sulit atau 
membosankan.  

• Jangan lebih banyak membaca mengenai Alkitab daripada membaca Alkitab itu 
sendiri.  

• Jangan selalu membaca Alkitab dengan cara yang itu-itu juga tiap hari.  
• Jangan membaca Alkitab seolah-olah tiap kata sama pentingnya; ingat, ada 

bagian yang lebih penting, dan ada juga bagian yang kurang penting.  
• Jangan selalu membaca dari versi Alkitab yang sama saja.  
• Jangan merasa terpaksa membaca huruf-huruf yang terlalu kecil atau samar-

samar.  
• Jangan membiasakan diri membaca Alkitab di mana saja halamannya kebetulan 

terbuka; jangan memaksakan tiap ayat atau pasal berdiri sendiri, seolah-olah 
tiada hubungannya dengan bagian lain.  

• Jangan selalu membaca dengan diam saja, walaupun tidak ada orang lain yang 
mendengar.  

• Jangan merasa "lebih suci" kalau selalu membaca Alkitab pada jam yang 
tertentu.  

• Jangan selalu membaca hanya beberapa ayat atau satu pasal saja.  
• Jangan merasa terpaksa membaca seluruh Perjanjian Lama, baru boleh 

memulai Perjanjian Baru lagi.  
• Jangan memaksa diri sering membaca bagian-bagian Alkitab yang kurang berarti 

secara pribadi.  
• Jangan menganggap, "Ayat-ayat ini sudah berkali-kali dibaca; mengapa harus 

diulangi lagi sekarang?"  
• Jangan terus memakai halaman isi buku kalau mau mencari ayat.  
• Janganlah merasa berdosa jika tugas hafalan itu terlalu sulit atau membosankan.  
• Jangan selalu membaca firman Tuhan seorang diri saja.  
• Jangan merasa diperlakukan seperti kanak-kanak kalau diajak memakai daftar 

pembacaan Alkitab; namun sistem itu boleh juga ditinggalkan jika perlu.  
• Jangan membaca Alkitab sama seperti cara membaca buku-buku lain.  
• Jangan membaca Alkitab hanya karena merupakan hasil karya kesusastraan 

yang tertinggi; atau karena memuat catatan sejarah yang menarik.  
• Jangan menyimpan untuk diri sendiri berkat-berkat yang akan diterima dari 

membaca Alkitab.  

Diambil dan diedit seperlunya dari:  
Judul buku  : Alkitab: Bagaimana Membacanya?  
Judul artikel : Terus Membaca Alkitab  
Penulis  : H. L. Cermat  
Penerbit  : Lembaga Literatur Baptis, Bandung 1979  
Halaman  : 31 -- 32  
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Kesaksian: Tuhan Telah Menyediakan  

Oleh: Bpk. Daniel Buntoro  

Pengantar 

Berkat apa saja yang sudah Tuhan berikan dalam hidup Anda? Kalau kita mau dan 
mulai menghitung, tentu akan kesulitan menghitungnya karena terlalu banyak. Jika ada 
banyak berkat yang sudah kita terima, apakah kita juga bersedia bersaksi dan 
membagikannya kepada orang lain? Bapak Daniel Buntoro memberi contoh bagi Anda 
melalui satu kesaksian yang dia sampaikan di bawah ini.  

Memang berkat yang saya dapatkan dari SABDA, akan saya bagikan kepada jemaat 
yang kami layani, yaitu mereka yang rindu untuk mengerti rahasia-rahasia kebenaran 
Allah dalam Alkitab.  

Dulu saya membeli software-software dari USA yang mahal-mahal, tetapi akhirnya 
karena perkembangan teknologi komputer yang sangat cepat, maka software itu out of 
date dan lagi software yang satu tidak link dengan yang lain dan cara-caranya yang 
masih terbatas. Maka adanya SABDA ini sangat banyak menolong kami untuk 
penyelidikan Alkitab, baik dari segi jumlah sumber data yang lebih banyak dan 
beraneka ragam untuk study perbandingan, segi kehematan dana untuk membeli 
software (sekarang gratis, puji Tuhan, sehingga tidak membatasi siapa saja yang mau 
memakainya).  

Sebab dulu sebagai businessman lebih bebas untuk memakai dana untuk membeli 
software dan puji Tuhan sebagai hamba Tuhan pun, tetap Tuhan menyediakan semua 
kebutuhan kami, untuk menyelidiki rahasia kebenaran Allah dan membagikannya 
kepada jemaat agar kedewasaan rohani mereka bertumbuh, untuk mempersiapkan 
kedatangan Yesus Kristus, Tuhan kita, yang kedua. Amin!  

Redaksi 

Puji Tuhan! Bpk. Daniel Buntoro telah menunjukkan betapa CD SABDA 3.0 bisa 
mengungguli perangkat-perangkat lunak Alkitab lain! Kekayaan isinya akan memberi 
manfaat yang besar bagi setiap orang yang rindu untuk belajar Alkitab. Aspek gratisnya 
juga memungkinkan siapa saja untuk bisa beroleh berkat melaluinya.  

Meski demikian, kami tidak dapat melakukan semua ini tanpa bantuan dan partisipasi 
Anda sekalian. Butuh tenaga yang cukup untuk dapat menghadirkan bahan-bahan yang 
dapat melengkapi CD SABDA tersebut. Dibutuhkan pula dana yang tak sedikit untuk 
penggandaan dan pendistribusiannya. Oleh karena itu, kami mengundang setiap Anda 
untuk berpartisipasi, baik dalam doa, dana, maupun daya. Silakan tujukan partisipasi 
Anda kepada kami. (Lihat informasi pada "footer" untuk menujukan partisipasi Anda.)  
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Tanya Jawab  

Lima Langkah Menyalin Ayat ke Clipboard 

T 
(Tanya) 

: Bagaimana caranya menyalin ayat ke clipboard?  

J 
(Jawab) 

: Untuk dapat menyalin ayat ke clipboard, gunakan fungsi dari menu: Edit/Cari ! 
Ayat ke Clipboard atau langsung tekan F8. Sebuah jendela baru akan segera 
muncul. Melalui jendela tersebut, Anda dapat menyalin ayat-ayat tertentu 
secara cepat dan langsung ke clipboard Windows dengan pilihan format dan 
variasi tanpa benar-benar menampilkan ayat dalam jendela pada layar.  
Perhatikan juga hal-hal di bawah ini agar Anda mendapatkan salinan ayat 
seperti yang Anda inginkan.  

1. Masukkan Batasan Ayat  
o Spesifikasikan batasan ayat yang akan Anda salin. Tekan tombol Atur 

Batasan untuk memudahkan pencarian Anda.  
o Untuk menampilkan tujuh batasan ayat yang telah dibuka dan tetap 

dipertahankan dalam daftar, klik tanda panah pada daftar.  
2. Pilih Versi  

o Pilih versi yang ingin Anda gunakan. Jika versi tidak ada dalam daftar, 
Anda harus terlebih dahulu memilihnya lewat menu "Pilih Preferensi". 
Tekan tombol F9 untuk membukanya dan masuk ke bagian Versi atau ke 
semua fungsi lain.  

3. Copy ke Clipboard  
A. Copy dalam Teks Terformat (RTF) 

 Dengan fungsi ini, ayat-ayat sekaligus format teksnya, seperti huruf 
miring maupun tebal, akan tersalin. Karena format RTF, gunakan 
Wordpard atau MS Word; Anda tidak bisa menggunakan Notepad 
atau "plain text editor" lain untuk menyalin ayat-ayat tersebut.  

B. Copy dalam Teks ANSI Plain  
 Dengan fungsi ini, Anda dapat menyalin ayat-ayat ke clipboard 

dalam bentuk teks ANSI dan dapat digunakan dalam "plain text 
editor" apa pun, seperti NotePad.  

C. Copy Daftar Ayat User ke Clipboard  
 Menyalin semua ayat yang ada dalam daftar ayat ke Clipboard. 

Dengan mengedit daftar ayat, Anda dapat menyalin ayat-ayat 
terpilih dalam berbagai pilihan dan batasan.  

 Pilihan Lain  
 . Termasuk Teks Versi Alternatif  

 Jika Anda memilih fungsi ini, versi alternatif akan ditambahkan. 
Tekan F9 untuk membuka jendela Pilih Catatan. Masuklah ke 
bagian 'Alternatif' untuk memilih versi.  
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A. Termasuk Nomor Ayat dalam Teks  
 Jika fungsi ini dipilih, Nomor Ayat akan diletakkan di awal tiap ayat.  

B. Termasuk Nomor Strong, Catatan Kaki, Bacaan Varian  
 Pilih fungsi yang Anda inginkan sebelum menyalin ayat ke 

Clipboard. (Hanya berfungsi kalau versi itu memiliki nomor Strong, 
Catatan Kaki, dan Bacaan Varian; saat ini versi bahasa Indonesia 
dan bahasa-bahasa daerah belum memilikinya.)  

Petunjuk: 

Item-item terpilih dalam bagian ini tergantung dari submenu yang terpilih dari 
menu "View". Jika hanya Nomor Strong yang dipilih dalam menu View, maka 
juga hanya Nomor Strong yang dipilih dalam jendela Copy ke Clipboard.  

o Model Paragraf  
 Jika Anda memilih fungsi ini, teks yang ada akan terformat dalam 

bentuk paragraf. Secara normal, teks akan disalin tanpa spasi pada 
awal kalimat. Dengan memilih fungsi ini, spasi akan ditambahkan 
ke dalam teks pada setiap awal kalimat.  

 Mengakhiri 
Untuk menutup jendela, gunakan tombol Keluar atau Esc.  

Surat Pembaca  

PEMBACA  

Dari: Yohanes T. <ythamberani(at)xxxx> 
>shallom. 
>saya mau mendapatkan CD Alkitab Audio PB MP3 Bahasa Indonesia 
>Terjemahan Baru bagaimana caranya? Thank's GBU  

Redaksi: 
Maaf, pemesanan CD Alkitab Audio belum bisa kami layani melewati distributor-
distributor kami, karena itu silakan Anda menghubungi alamat berikut ini untuk 
memesan CD Alkitab Audio:  
==> < pesan-Audio(at)sabda.org >  
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Berita SABDA 016/Oktober-
Desember/2007  
Pengantar 

UCAPAN NATAL  

“  Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku 
memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir 

bagimu Juruselamat,yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud."  ”  
—Lukas 2:10— 

(Lukas 2:10 -- http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+2:10). 

Yesus telah lahir di dunia lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Sudahkah Dia juga lahir di 
hati Anda? Sudahkah Anda ceritakan kabar sukacita ini kepada orang lain?  

Kiranya Natal tahun ini menjadi momentum bagi kita semua untuk meresponi anugerah 
keselamatan yang telah kita terima dengan membagikan kabar sukacita ini kepada 
orang-orang di sekitar kita, melalui hidup, pelayanan, dan pekerjaan yang kita lakukan.  

 

Seluruh Staf Redaksi Berita SABDA mengucapkan: 
"SELAMAT NATAL 2007"  

dan selamat menyambut TAHUN BARU 2008.  

Staf Redaksi Berita SABDA, 
Puji, Yulia, Daniel  

  

http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A10
http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A10
http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+2:10
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Berita SABDA  

1. Permintaan Maaf 

Pertama-tama, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh pelanggan 
Berita SABDA. Karena berbagai kesibukan yang ada, pada bulan Oktober dan 
November 2007 yang lalu Berita SABDA tidak dapat terbit. Oleh karena itu, Berita 
SABDA Desember 2007 ini merupakan gabungan dari berita-berita selama 3 bulan 
terakhir, yang sekaligus akan menutup sajian kami di tahun 2007 ini. Demikian 
penjelasan kami, kiranya para pembaca berbesar hati memaafkan kami.  

2. Perkembangan CD SABDA versi 4.0 

Tim pengembang "software" SABDA versi 4.0 masih berusaha keras untuk menepati 
target atau "deadline" penyelesaian yang diharapkan, yaitu akhir tahun 2007. Namun 
kami menyadari, kurangnya SDM memang menjadi penghambat utama dari 
penyelesaian SABDA 4.0 ini. Walaupun demikian, kami sungguh bersyukur kepada 
Tuhan karena sebagian tugas berat telah berhasil diselesaikan, misalnya: 
menerjemahkan antarmuka (interface) dari versi bahasa Inggris ke versi bahasa 
Indonesia, mengonversi bahan modul SABDA 3.0 ke SABDA 4.0, serta menerjemahkan 
dan memperbaiki tutorial untuk SABDA versi 4.0.  

Saat ini beberapa bagian yang masih perlu diselesaikan adalah menyiapkan "installer", 
menyiapkan beberapa bahan "core program" untuk dikirim ke Online Bible, menyiapkan 
modul/bahan baru, menyiapkan video tutorial, dan menyiapkan situs (pemuthakiran 
www.sabda.net) untuk mendukung peluncuran CD SABDA 4.0 nanti.  

Kami mohon dukungan doa dari pelanggan sekalian agar dalam waktu dekat ini 
prototipe CD SABDA versi 4.0 dapat dikirim kepada para "Beta Tester", yang telah 
menyediakan diri untuk membantu melakukan tes pada program tersebut. Dukungan 
doa Anda sangat kami hargai.  

3. Calon Tester CD SABDA versi 4.0 

Menindaklanjuti tawaran sebagai "sneak preview" CD SABDA 4.0 
(http://www.sabda.net/berita/september07.php), sembilan belas orang telah 
mendaftarkan diri untuk menjadi "tester" program SABDA versi terbaru ini. Antusiasme 
tersebut sangat menggembirakan dan kami mengucapkan banyak terima kasih atas 
kesediaan Anda semua. Karena sampai saat ini prototipe belum bisa diselesaikan, 
mohon kesabaran Anda.  

4. InChristNet: Equipping One Another 

Akhir Oktober 2007, Yayasan Lembaga SABDA meluncurkan situs yang diberi nama 
InChristNet. Dengan moto "Equipping One Another", situs ini tidak sekadar dibuat untuk 

http://www.sabda.net/berita/september07.php
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menjadi wadah tersedianya bahan pelayanan Kristen, tapi juga menjadi tempat 
bertemunya berbagai gereja, yayasan/lembaga, dan individu Kristen untuk berbagi dan 
saling menjadi berkat bagi pelayanan masing-masing.  

Keunikan lain dari InChristNet ialah penggabungan beragam fasilitas sekaligus. Selain 
sajian Artikel, terdapat juga fasilitas lain seperti Blog, Links (direktori Kristen/ulasan 
situs), Wiki, juga komunitas e-Learning. Keberagaman ini dimaksudkan agar semua 
kebutuhan pengunjung terpenuhi di satu tempat, sehingga setiap orang dapat 
memanfaatkannya sebagai tempat untuk saling berbagi dan ber"hang-out".  

Di dalam fasilitas Wiki, terdapat berbagai "network" pelayanan. Di dalamnya setiap 
yayasan atau organisasi Kristen yang bergerak dalam "network" yang sejenis diundang 
untuk datang dan saling berbagi informasi maupun pengalaman. Di antara "networks" 
tersebut terdapat "network" Teologi dan Alkitab. Kami mengundang Anda, yang terlibat 
dalam pelayanan seputar Teologi dan Alkitab, untuk segera bergabung dan 
memberikan sumbang sarannya.  

Melalui kesempatan ini, kami juga mengundang Anda semua untuk berkunjung ke situs 
InChristNet dan ikut berpartisipasi di dalamnya sebagai kesatuan Tubuh Kristus. 
Harapannya, bersama-sama kita semua saling mendorong dan membagun pelayanan 
masing-masing. Kunjungilah situs InChristNet sekarang juga, dan kami ucapkan 
selamat ber"hang-out".  
==> http://www.in-christ.net/  

5. Sekolah Teologia Jarak Jauh: Jadwal Kursus PESTA 2008 

Yayasan Lembaga SABDA, melalui Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam 
(PESTA), membuka kesempatan bagi siapa saja, termasuk Anda, untuk menikmati 
kursus teologia online bagi kaum awam. Kursus ini diselenggarakan sepanjang tahun 
dengan membuka berbagai kelas. Bagi Anda yang berminat, rindu mendalami firman 
Tuhan bersama saudara seiman lainnya, dan belum pernah mengikuti kursus PESTA, 
silakan mendaftarkan diri di kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK). Kelas-kelas lanjutan 
tersedia bagi Anda yang telah lulus mengikuti kelas DIK.  

Berikut jadwal kursus PESTA untuk tahun 2008. Kami berharap Anda akan 
mencatatnya dan mendaftarkan diri jauh-jauh hari untuk mengikutinya.  

• Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)  Periode: Januari/Februari 2008  

• Siapakah Yesus Kristus (SYK)  Periode: Maret/April 2008  

• Guru Sekolah Minggu (GSM)  Periode: April/Mei 2008  

• Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)  Periode: Mei/Juni 2008  

http://www.in-christ.net/
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• Apologetika Untuk Awam I (AUA)  Periode: Mei/Juni 2008  

• Pernikahan Kristen Sejati (PKS)  Periode: Juli/Agustus 2008  

• Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)  Periode: Agustus/September 2008  

• Pengantar Perjanjian Lama (PPL)  Periode: Oktober/November 2008  

Untuk mengetahui kelas yang sedang berlangsung saat ini, silakan kunjungi:  
==> http://www.pesta.org/kursus_2007  

Keterangan lebih lanjut mengenai pendaftaran dan informasi lainnya tentang PESTA, 
silakan layangkan e-mail Anda kepada Staf Admin PESTA melalui alamat:  
==> Kusuma < kusuma(at)in-christ.net >  

  

http://www.pesta.org/kursus_2007
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Artikel: Ikuti Kelompok Pemahaman Alkitab  

Artikel di bawah ini kiranya dapat digunakan sebagai pemicu untuk membuat kelompok 
pemahaman Alkitab bagi Anda yang belum memilikinya. Sebagai bahan, kami 
merekomendasikan CD SABDA. Setiap bahan dan alat-alat yang ada dapat Anda 
gunakan untuk menggali Alkitab lebih dalam lagi. Selamat menyimak dan mari bergiat 
menggali kebenaran firman-Nya.  

Tidak banyak aktivitas yang lebih memberi arti dan mengisi lebih dalam daripada 
mempelajari firman Tuhan dengan orang lain yang mengasihi Tuhan dan ingin 
mempelajari apa yang diajarkan Alkitab.  

Bergabunglah Dengan Sebuah Kelompok 

Cari kelompok pemahaman Alkitab yang membuat Anda merasa nyaman dan ikutilah 
paling tidak selama setahun. Kelompok seperti itu memberi keuntungan khusus bagi 
Anda.  

• Membuat Anda lebih disiplin dalam membaca dan mempelajari firman Tuhan 
secara teratur.  

• Memberi Anda kesempatan untuk melihat firman Tuhan dari sudut pandang lain. 
Mungkin Anda tidak selalu sependapat dengan orang lain dalam kelompok Anda, 
tapi itu adalah bagian dari pertumbuhan yang bisa didapatkan dalam kelompok. 
Anda akan memberi dan menerima, mengajar dan belajar melaluinya.  

• Secara umum menyediakan saat berkumpul dengan orang percaya lainnya dan 
memberi kesempatan untuk mendengar bagaimana orang lain menerapkan 
Alkitab dalam kehidupan mereka. Anda akan menemukan bahwa orang Kristen 
lain juga mengalami perjuangan dalam kehidupan mereka dan bagaimana 
mereka mengatasi rintangan.  

Buatlah Kelompok Sendiri 

Kalau Anda tidak bisa menemukan kelompok yang bisa Anda ikuti karena jadwal yang 
bentrok atau karena Anda merasa materi kelompok yang ada sudah terlalu jauh, 
pikirkanlah untuk membuat kelompok pemahaman Alkitab sendiri bersama teman-
teman.  

Sebelum Pertemuan 

1. Pilih tema minggu itu dalam bentuk sebuah kata atau konsep.  
2. Dalam konkordansi, lihat referensi Alkitab tentang tema itu. Anda akan 

memerlukan referensi sebanyak orang yang Anda harapkan akan datang. Cari 
ayatnya. Beberapa mungkin mengarah pada topik yang lebih luas daripada yang 
lain.  
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3. Tulis tiap referensi di kertas yang berbeda, lipat kertas itu, dan masukkan semua 
kertas dalam kotak atau mangkuk.  

Selama Pertemuan 

1. Mulailah dengan berdoa. Undang Roh Kudus untuk menjadi guru Anda dan 
mintalah Ia menjadi guru Anda. Minta pula Ia membimbing Anda dalam pelajaran 
Anda.  

2. Minta setiap orang mengambil sepotong kertas dan melihat ayatnya. Minta 
anggota itu untuk membaca bagian yang mereka pilih dalam hati selama 
beberapa menit; mungkin mereka ingin membuat beberapa catatan. Sarankan 
supaya mereka membaca ayat-ayat di sekitarnya untuk mendapat pengertian 
konteks yang lebih baik. (Mungkin Anda ingin menyalakan lagu rohani yang 
lembut sebagai latar belakang).  

3. Ajak setiap orang untuk membaca ayat itu dengan bersuara (cukup keras, 
perlahan-lahan, dan dengan jelas), kemudian menjelaskan dengan singkat arti 
ayat itu untuknya. Jangan biarkan orang itu berbicara terlalu panjang dan 
melantur.  

4. Setelah semua ayat dibacakan dan dibagikan, mungkin Anda ingin membuka 
diskusi umum tentang apa yang baru Anda baca. Jagalah agar diskusi itu 
berhubungan dengan Alkitab, dan sekali lagi, ajak semua berpartisipasi.  

5. Tutup saat pemahaman Alkitab dengan berdoa. Minta Tuhan membantu Anda 
mengingat apa yang sudah Anda pelajari agar firman-Nya meresap ke dalam hati 
dan menyirami jiwa Anda.  

Selalu hormati firman Tuhan. Dalam situasi kelompok, jangan biarkan firman Tuhan 
dianggap enteng. Kesinisan bisa membunuh kelompok pemahaman Alkitab. Buat 
peraturan bersama sejak awal bahwa Anda akan memperlakukan Alkitab sebagai 
firman Allah bagi Anda. Pilihlah untuk percaya!  

Diambil dan diedit seperlunya dari:  

Judul buku : 52 Cara Sederhana Mengenal Alkitab Lebih Baik  
Judul asli : 52 Ways to Know Your Bible Better  
Penulis  : Robert Jon Crown  
Penerjemah : Esther S. Mandjani  
Penerbit  : Interaksara, Batam Centre  
Halaman  : 91 -- 94  
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Renungan: Palungan yang Kosong, Pastikan Yesus Ada 
Di Sana!  

“  "Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu 
yang sedang berbaring di dalam palungan.  ”  

—(Lukas 2:16)— 

“  " ... datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya: 
"Dimanakah Dia ....  ”  

—(Matius 2:1-2)— 

Natal adalah sebuah peringatan tentang kedatangan sang Juru Selamat. Saat-saat 
menjelang Natal bagaikan pesan bagi kita agar segera mempersiapkan hati untuk 
menerima kasih Allah.  

Natal menjelang! Apa yang harus kita lakukan untuk menyambutnya? Mungkinkah 
seperti seorang ibu yang bersiap-siap menyambut kelahiran bayinya dengan berbagai 
kebutuhan dan keperluan sang bayi? Atau seperti seorang ayah yang mempersiapkan 
sebuah pesta besar ketika sang bayi berulang tahun? Saya teringat semasa kecil saya, 
Natal dengan kado baju baru, kesibukan untuk menghafal drama Natal sekolah minggu, 
dan berbagai kegiatan lainnya.  

Kesibukan menjelang Natal adalah hal yang biasa terjadi dan merupakan kebiasaan 
bagi sebagian orang. Sebenarnya hal itu adalah sah-sah saja, namun kita perlu jujur 
dan mengakui bahwa sebenarnya semua kesibukan dan kegiatan yang kita kerjakan 
menjelang Natal adalah untuk memuaskan diri kita sendiri. Kita tidak ingin orang melihat 
kita nampak biasa-biasa saja ketika hari Natal tiba. Yang kita inginkan adalah semua 
orang melihat kita nampak wow!!! Di hari Natal dengan baju baru, rumah yang dihias 
dengan sangat indah lengkap dengan kue dan minuman -– bahkan masih ada 
kebiasaan sebagian orang untuk menyiapkan minuman beralkohol pada saat Natal. 
Perlukah kita seperti demikian? Sepantasnyakah kita melakukan semua itu untuk Yesus 
Sang Bayi Natal yang datang untuk menyelamatkan dunia ini? Senangkah hati Yesus 
disambut dengan meriah dan gemerlap sedemikian? Bukankah sangat jelas bahwa 
sebenarnya semua persiapan itu hanya untuk memuaskan keinginan kita sendiri, tanpa 
memedulikan hati Yesus yang merasa sangat asing di tengah suasana Natal karena di 
sana tidak ada hati yang terbuka untuk menerima kehadiran-Nya?  

Mari renungkan ... di tengah segala kesibukan menjelang Natal, tengoklah ke dalam 
palungan tempat sang Bayi terbaring, apakah bayi Yesus ada di sana? Semestinya 
kehidupan kita bak palungan di mana di dalamnya terbaring bayi mungil Pembawa 
Damai bagi dunia. Jika palungan itu kosong atau telah terisi dengan baju baru, pernak-
pernik Natal, kue, dll, lalu ... di mana bayi Yesus itu? Bukankah kita sedang menyambut 
kedatangan-Nya? Mungkinkah damai itu dapat terjadi jika sang Pembawa Damai tidak 
memiliki tempat dalam kehidupan kita?  

http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A16
http://alkitab.mobi/?Matius+2%3A1-2
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Yesus tidak meminta kado apapun karena Dia datang bukan untuk meminta apapun 
dari kita tetapi Dia datang justru untuk memberi kehidupan bagi dunia (Yohanes 
10:10b).  

Bagaikan para gembala saat mendengar pesan malaikat, mereka meninggalkan segala 
kegiatan mereka dan segera mencari bayi Yesus. (Lukas 2:15-16)  

Bagaikan para majus, saat melihat bintang, mereka segera bersiap untuk menempuh 
perjalanan yang jauh hanya untuk memastikan bahwa Juru Selamat dunia telah lahir. 
(Matius 2:1,10-11)  

Dan saat mereka menemukan bayi itu, mereka bersukacita dan sebagai tanda sukacita 
itu terbukalah hati untuk memberi persembahan yang terbaik bagi Dia.  

Natal adalah sebuah peringatan tentang kedatangan sang Juru Selamat. Saat-saat 
menjelang Natal adalah pesan bagi kita agar segera mempersiapkan hati untuk 
menerima kasih Allah. Segeralah bergegas seperti para gembala dan majus untuk 
menemukan Yesus, karena dalam pertemuan dengan Yesus ada kuasa yang sanggup 
mengubahkan hidup manusia.  

Selamat menyambut Natal dengan segala kesibukan dan kegiatan Saudara, pastikan 
bahwa Yesus ada di sana dan engkau bertemu dengan Dia! Diambil dan diedit 
seperlunya dari:  

Nama situs : Renungan.com  
Penulis  : Paula  
Alamat URL : http://www.renungan.com/isi.php?id=169  

 

  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+10%3A10b
http://alkitab.mobi/?Yohanes+10%3A10b
http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A15-16
http://alkitab.mobi/?Matius+2%3A1%2C10-11
http://www.renungan.com/isi.php?id=169
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Kesaksian: Melayani Dan Menggali Kebenaran Lebih 
Dalam Lagi  

Berbagian dalam pelayanan Yayasan Lembaga SABDA sebagai distributor CD SABDA 
menghadirkan pengalaman yang tidak terlupakan, baik suka maupun duka. S.A. 
Purwono, distributor dari Banjarmasin/Banjarbaru dan Tantono Subagyo, distributor dari 
Tangerang, membagikan pengalamannya, termasuk dalam menemukan jawaban atas 
pergumulannya yang terbantu oleh CD SABDA. Selamat membaca, kiranya menjadi 
berkat.  

Saya merasa senang menjadi distributor CD SABDA. Kebanyakan teman akhirnya 
meminta CD ini dari saya setelah melihat publikasi lokal. Tapi ada juga yang menjelajah 
internet, menemukan SABDA, dan akhirnya menelepon saya untuk minta dikirimi. Tiga 
orang jauh pertama berasal dari Balikpapan (Kaltim). Mereka minta dikirimi CD SABDA 
via ekspedisi titipan dan berjanji akan mengganti ongkos kirim. Tapi begitu barang 
dikirim, ternyata mereka tidak memberi kabar lagi. Bahkan e-mail yang diberikan pun 
tidak bisa dihubungi. Tidak apa-apalah, pikir saya.  

Dua orang jauh lagi datang dari Muarateweh (Kalteng), yang datang ke rumah sampai 
dua kali, dan dari Batulicin, Kotabaru. Yang terakhir ini minta tolong pada saudara 
sepupunya yang Muslim untuk mengambil CD SABDA tersebut di rumah saya.  

Kalau ada yang menanyakan, "Apakah CD tersebut bermanfaat?" saya akan menjawab, 
"Iya banget!" Seandainya saya bisa menyisihkan waktu lagi, pasti semua isi CD SABDA 
tersebut akan segera tuntas saya jelajahi.  

Ada beberapa buku yang sudah saya baca, seperti "Perkawinan Kristen", "Dilahirkan 
untuk Berbuah", "Lahir Baru Apa Artinya", "Pemuridan, Seni yang Hilang", "Bersaksi 
Tanpa Berdebat", "Kristen: Religi Apa Kristus", "Siapakah Yesus Kristus", 
"Pertumbuhan Melalui Disiplin", dan "Gerakan Perintisan Jemaat". Buku-buku tersebut 
tidak saja memengaruhi konsep-konsep saya, namun lebih dari itu, saya merasa 
sedang dalam proses dibangun di atas Dia. Dan buku-buku tersebut lebih mendorong 
saya, memotivasi saya untuk mau bertumbuh, berusaha untuk tumbuh, dan terus-
menerus tumbuh untuk semakin serupa dengan Dia.  

Tuhan memberkati.  

 
BERKAT SEBAGAI PENGGUNA DAN DISTRIBUTOR CD SABDA 3.0  

Sebagai pengguna SABDA selama bertahun-tahun, saya merasa sangat terberkati, 
dalam mempersiapkan renungan, dalam mempersiapkan khotbah, referensi adalah 
suatu landasan utama.  
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Dari SABDA saya banyak mendapatkan referensi-referensi bahasa Indonesia, seperti 
misalnya renungan Santapan Harian PPA untuk setiap perikop dalam Alkitab dan juga 
bahan-bahan dari Alkitab Penuntun Hidup Berkelimpahan.  

Sebagai distributor, kesaksian saya adalah bertambahnya teman yang mempelajari 
Alkitab, dan SABDA kami rasakan sebagai "perpustakaan" bersama yang sangat murah 
(gratis) dan meriah, penuh dengan bahan-bahan yang sangat berguna.  

Sedikit memberi masukan, antar muka SABDA memang lebih sulit daripada program 
yang serupa seperti misalnya e-Sword, dan SABDA memerlukan pelatihan/pembiasaan 
tersendiri.  

Mungkin SABDA dapat bekerjasama dengan beberapa STT di beberapa kota untuk 
pelatihan penggunaan program. Satu masukan lagi adalah bahwa di zaman PDA ini 
SABDA juga sebaiknya berpikir ke arah "pocket" SABDA, sehingga SABDA Tuhan 
dapat kita bawa juga dalam PDA kita.  

Tuhan memberkati, Tantono Subagyo  

Redaksi: 
Terima kasih atas kesaksian Anda berdua. Ucapan syukur dan masukan dari Anda 
mendorong kami untuk terus mengembangkan SABDA. Semoga berkat yang telah 
Anda terima juga terbagi kepada para pengguna SABDA yang lain. Soli Deo gloria!  

Tanya Jawab  

Bahan PA di CD SABDA 3.0 

T 
(Tanya):  

Buku seri untuk bahan pemahaman Alkitab (PA) apa saja yang terdapat di CD 
SABDA 3.0?  

J 
(Jawab):  

Dalam CD SABDA 3.0 Anda bisa menemukan 5 seri PA dan Pelajaran yang 
terdiri lebih dari 40 buku pelajaran, yaitu: 

• Seri Pelajaran: Jalan Kebenaran (Baptis, 2003) 
Terdiri dari 10 buku (100+ pelajaran), di antaranya berjudul Siapakah 
Yesus, Dasar Pengajaran Alkitab, dan Rencana Allah yang Luar Biasa. 

• Seri PA: KTB Kontekstual (Gamaliel, 2004)  
Terdiri dari 10 buku (100+ pelajaran), di antaranya berjudul Teguh di 
dalam Kristus, Bertumbuh ke Arah Kristus, dan Dewasa di dalam 
Kristus. 

• Seri PA: Pelajaran-pelajaran Dasar Kehidupan Kristen (Navigator) 
Terdiri dari 8 buku (50+ pelajaran), di antaranya berjudul Permulaan 
Hidup Baru, Berbicara dengan Kristus, dan Orang Kristen yang 
Bertumbuh. 

• Seri PA: Pelajaran Alkitab Mengenai Kehidupan Kristen (Shamgar) 
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Terdiri dari 9 buku (50+ pelajaran), di antaranya berjudul Pelajaran 
tentang Keyakinan, Watak Orang Kristen, dan Bertumbuh dalam 
Pelayanan. 

• Seri DCI: Pelajaran Misi dari Sekolah Alkitab DCI (Doulos Christou 
Iesou) 
Terdiri dari 80+ pelajaran, di antaranya berjudul Penginjilan, Kabar Baik 
untuk Orang Miskin, dan Pembuatan Pemimpin. 

Buku-buku tersebut dapat Anda gunakan sebagai bahan untuk Pemahaman 
Alkitab Anda, baik pribadi maupun berkelompok, ditambah dengan bahan-
bahan lain di CD SABDA, seperti Alkitab berbagai versi, kamus, bahan biblika 
yang dapat melengkapi proses pemahaman Alkitab Anda. Untuk mengakses 
buku-buku seri PA tersebut silakan tekan tombol F3 atau menu ketiga dari kiri 
(gambar buku) atau melalui Indeks/Isi Pustaka kategori Buku-buku dan Seri-
seri PA/Pelajaran.  

Surat Pembaca  

1. Dari: Tulus <toeloes_moeara(at)xxxx> 
>Selamat dan salut untuk SABDAweb yang telah menjadi berkat bagi 
>banyak orang, terkhususnya bagi orang awam yang ingin lebih lagi 
>mengetahui dan mengenal isi Alkitab lebih dalam lagi. Semoga 
>semakin banyak jiwa dimenangkan, sehingga Tuhan kita Yesus 
>Kristus semakin dipuji dan dipermuliakan didalamnya. 
>God Bless Us,...!!!  
Redaksi: 
Kami sungguh bersyukur atas berkat Tuhan yang Anda dapatkan melalui situs 
SABDAweb. Jangan segan untuk membagikan informasi ini kepada orang lain. Selain 
itu, dukungan doa Anda sangat kami harapkan agar situs ini dapat berguna untuk 
membawa setiap orang semakin mengerti isi hati Tuhan melalui firman-Nya. Doakan 
juga untuk rencana pengembangan situs SABDAweb di tahun 2008.  

2. Dari: Jayadi Christopher <jayadi(at)xxxx> 
>Syalomm, 
>Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dengan 
>mengirimkan berita ini, kami atas nama Keluarga mengucapkan 
>terima kasih yang sebesar-besarnya. Kiranya Tuhan saja yang akan 
>membalasnya. Kami mendoakan agar proyek ini berjalan sesuai 
>dengan rencana Tuhan, Beritakanlah Injil sampai ke ujung Bumi. 
>Tuhan Memberkati kita semua. 
>Teriring Salam dan doa  
Redaksi: 
Redaksi mengucapkan terima kasih banyak atas kiriman surat Anda yang sangat 
memberikan dorongan. Marilah kita terus melayani Tuhan dan mengerjakan Amanat-
Nya, yaitu menyebarkan kabar sukacita kepada orang lain. Tuhan memberkati. Selamat 
Natal dan Tahun Baru.   
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Arsip Publikasi Berita SABDA   :  http://www.sabda.org/publikasi/berita_sabda  
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Berita Yayasan Lembaga SABDA 

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

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

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

 
Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA 

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

 
 
 

Rekening YLSA: 
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo 

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

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

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