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BeritaYLSA 003/Januari/2005  
Pengantar 

Kami sangat senang sekali bertemu lagi dengan para Sahabat YLSA, khususnya di 
awal tahun baru 2005 ini. Kami berharap, Anda memiliki semangat baru dan tinggi 
dalam memasuki tahun 2005 ini, karena tahun yang baru berarti kesempatan baru yang 
Tuhan berikan untuk berkarya bagi Kerajaan-Nya. Doa kami, kiranya rencana-rencana 
yang telah Anda susun untuk tahun 2005 dapat terlaksana dengan baik dan berkat 
Tuhan melimpah dalam hidup dan pelayanan Anda.  

Memasuki tahun yang baru ini, YLSA juga telah menyusun rencana- rencana besar 
untuk kemajuan pelayanan elektronik (komputer dan internet) di Indonesia. Untuk itu, 
beberapa pemikiran tentang visi dan misi YLSA akan kami bagikan dalam edisi Januari 
ini, khususnya yang berhubungan dengan salah satu fokus utama pelayanan YLSA, 
yaitu Biblical Computing. Harapan kami, para Sahabat YLSA dapat semakin mengenal 
pelayanan dan beban YLSA. Untuk itu, doa Anda sangat kami harapkan untuk 
mendukung visi dan misi YLSA, karena melalui doa-doa Andalah, Tuhan ikut bekerja 
menyatakan kuasa-Nya bagi pelayanan di YLSA.  

Silakan menyimak berita-berita lain dari YLSA, dan kami mengucapkan terima kasih 
untuk perhatian dan dukungan Anda yang sangat berarti bagi kami.  

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
<yulia(at)in-christ.net>  
Pimpinan YLSA  
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Latest News 

1. UPDATE DATA SITUS LINKS  
==> http://www.sabda.org/links/ 
Seperti yang telah kami beritakan dua bulan yang lalu, YLSA telah meluncurkan 
Situs LINKS, yaitu situs 'directory services' Kristen yang nantinya diharapkan 
dapat menjadi pusat informasi kekristenan terlengkap di dunia internet. Ketika 
diluncurkan, baru ada 400 data di Situs LINKS, karena masih dalam status uji 
coba. Setelah dua bulan uji coba ternyata semua berjalan cukup baik, dan 
sebagai hasilnya, ada beberapa perbaikan di sana sini. Nah, sebagai tahap 
pengembangan berikutnya, secara perlahan-lahan, kami telah mulai 
menambahkan data-data baru. Dan, puji Tuhan, minggu lalu data-data baru telah 
dapat ditambahkan, dan data saat ini yang di-upload telah mencapai 1006 data. 
Dengan semakin banyaknya data di Situs LINKS, maka akan semakin mudahlah 
bagi pengunjung untuk menemukan informasi yang dicari.  

Selanjutnya, kami akan terus melakukan update serta checking untuk menjamin 
keterkinian data yang ada. Namun, kami tidak dapat melakukannya sendiri, oleh 
karena itu partisipasi pengunjung sangat kami harapkan. Jika ada di antara 
Sahabat YLSA yang mengetahui informasi terbaru tentang situs-situs yang 
belum kami muat di situs LINKS, silakan cepat-cepat mengirimkan informasi 
dengan mengisi Formulir yang tersedia di halaman berikut:  
==> http://www.sabda.org/links/submit/  

Atau mengirimkannya kepada Redaksi, maka kami akan menambahkan data 
yang Anda kirim tersebut ke Situs LINKS. Selamat berkunjung!  

2. TEGUR SAPA GEMBALA KELUARGA (TELAGA)  
==> http://www.telaga.org/ 
Melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan informasi bahwa beberapa 
waktu yang lalu, Situs TELAGA (salah satu situs Mitra YLSA) sempat mengalami 
gangguan teknis, sehingga banyak pengunjung tidak dapat mengakses halaman-
halaman dalam Situs TELAGA. Jika ada dari Sahabat YLSA yang juga merasa 
kecewa karena tidak dapat mengakses data di situs TELAGA, maka atas nama 
pengurus pelayanan TELAGA, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi puji 
Tuhan! gangguan tersebut telah dapat diatasi dan para netter bisa kembali 
menikmati Situs TELAGA. Pemberitahuan tentang hal ini telah kami sampaikan 
lewat beberapa milis publikasi YLSA. Mudah-mudahan tidak akan ada gangguan 
lagi untuk mengakses Situs TELAGA.  

Selain itu, kami juga ingin menyampaikan informasi yang mungkin berguna bagi Anda: 
Organisasi yang menaungi pelayanan TELAGA, yaitu Lembaga Bina Keluarga Kristen 
(LBKK), akan mengadakan kerjasama dengan Yayasan Lima Roti Dua Ikan (YLRDI), 
untuk menyelenggarakan:  

"CAMP BINA KELUARGA 2005" 

http://www.sabda.org/links/
http://www.sabda.org/links/submit/
http://www.telaga.org/
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HARI, TANGGAL  :  Jum'at - Minggu, 11-13 Maret 2005  
TEMPAT  :  Berlian Cottage, Ledug - Tretes  
TEMA  :  "Aku Cinta Keluargaku"  
PEMBICARA  :   
1.  Pdt.Dr. Paul Gunadi Ph.D.  
2.  Pdt. Timotius Wibowo S.Th., M.K.  
3.  Ev. Shierly Indrawati, M.K.  
4.  Heman Elia, M.Psi.  
5.  Esther Tjahja, M.A. in Counseling  
6.  Shelfie Tjong, S.Psi., M.K.  
7.  Para guru Joyful Kids - Surabaya  

• Biaya Akomodasi & Konsumsi untuk :  
• 2 orang dewasa (pasutri) = Rp. 500.000,00  
• 2 orang dewasa + 1 anak = Rp. 550.000,00  

Pendaftaran & keterangan lebih lanjut, bisa diperoleh di:  

1. Sekretariat LBKK, Jl. Cimanuk 58 Malang 
Telp./Fax. (0341) 493645  
(Hubungi Ibu Melany atau Ibu Lilik) 

2. Sekretariat YLRDI, Jl. Darmo Permai Utara I no.1 Surabaya, 
Telp./Fax. (031) 7342508; 
Sabtu pk.09.00 - 12.00 WIB (Hubungi Sdri. Kris)  

Pendaftaran ditutup selambat-lambatnya tanggal 28 Pebruari 2005 atau bila jumlah 
peserta sudah memenuhi target. Nah, jika berminat silakan mendaftar cepat-cepat.  

Gratis: Bahan Gratis Untuk Bersaat Teduh  

Melalui pelayanan I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Networks), YLSA menyediakan 
bahan gratis untuk bersaat teduh ketika Anda ada di kantor, di rumah, atau di mana pun 
Anda sedang berada. Silakan hubungi alamat berlangganan di bawah ini:  

• e-SH (Santapan Harian) 
Berlangganan: subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian(at)xc.org 
<http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/>  

• e-RH (Renungan Harian) 
Berlangganan: subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian(at)xc.org 
<http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/>  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
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Inside YLSA: Pelayanan Biblical Computing - di YLSA  

Fokus Pelayanan YLSA 

Selama satu tahun terakhir ini, kami melihat pewujudan visi YLSA menjadi semakin 
jelas. Beberapa cara penjabaran baru kami coba terapkan untuk dapat mengakomodasi 
pemikiran-pemikiran baru dalam mencapai visi dan misi YLSA. Penjabaran baru ini 
kami kembangkan berdasarkan empat (4) fokus utama pelayanan YLSA, yang kami 
gambarkan dalam 4 lingkaran yang saling mendukung. Empat lingkaran ini adalah:  

I. Biblical Computing (BC)  
II. Digital Publishing (DP)  

III. Christian Community (XC)  
IV. Digital Learning (DL)  

Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan lingkaran utama I, yaitu pelayanan YLSA 
dalam bidang BIBLICAL COMPUTING. Tiga lingkaran utama lainnya akan kami 
jelaskan pada kesempatan lain.  

Biblical Computing 

Apakah yang dimaksud dengan BIBLICAL COMPUTING (selanjutnya disingkat BC)? 
Melihat kombinasi dua kata yang dipakai, yaitu "biblical" dan "computing", maka secara 
sederhana, BC dimengerti sebagai perpaduan antara Alkitab dan komputer. Namun 
penyederhanaan arti BC ini sebenarnya tidak tepat karena sering BC hanya dimengerti 
sebagai Alkitab yang dapat diakses melalui komputer. Arti "biblical" lebih dari hanya 
sekadar Alkitab, dan "computing" lebih dari sekadar komputer. Jadi, lebih tepat jika BC 
diartikan sebagai proses penyelidikan dan penggalian Alkitab (menyangkut semua 
aspek dari "biblical studies"), yang dilakukan dengan bantuan program komputer.  

Dari arti di atas, maka kita dapat melihat BC sebagai jendela yang memungkinkan 
semua aspek penggalian Alkitab, yang dulu tidak mungkin dilakukan, sekarang menjadi 
mungkin dilakukan karena kecanggihan komputer. Beberapa contoh bisa kami sebutkan 
misalnya:  

• membandingkan teks beberapa versi Alkitab secara bersama-sama,  
• menampilkan teks beberapa versi Alkitab secara paralel sekaligus termasuk 

Alkitab dalam beragam bahasa asli/daerah,  
• mengintegrasikan teks Alkitab dengan bahan-bahan lain seperti konkordansi, 

referensi silang, kamus Alkitab, peta Alkitab, dan alat-alat biblika lain yang 
berhubungan,  

• penganalisaan teks Alkitab terjemahan dengan bahasa asli Alkitab,  
• dan lain-lain.  

Selain itu, komputer juga telah menjadi alat bantu yang sangat bermanfaat dalam 
memproses bahan-bahan biblika, khususnya untuk memberikan hasil dengan ketelitian 
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dan kecermatan tinggi, dalam waktu yang jauh lebih singkat dibandingkan dengan cara 
manual (tanpa alat bantu komputer).  

Agar pekerjaan Biblical Computing dapat dilaksanakan, maka diperlukan beberapa hal 
mendasar, seperti:  

1. Pemrosesan teks dari berbagai versi Alkitab dan alat-alat biblika, yang meliputi: 
pengetikan (jika belum ada dalam bentuk elektronik/digital), pembuatan indeks, 
dan standardisasi format.  

2. Pembuatan program software Alkitab untuk memungkinkan pengaksesan bahan 
dan pengintegrasiannya dengan teks Alkitab dan bahan-bahan biblika lain.  

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. BC merupakan 
salah satu dari 4 fokus utama pelayanan YLSA sejak yayasan ini mulai didirikan. YLSA 
menyadari bahwa pelayanan di bidang BC adalah pelayanan yang sangat mendasar 
yang diperlukan untuk mendukung kesehatan gereja dan pelayanan Kristen pada 
umumnya. Melalui hasil pelayanan BC, maka 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 Berbagai Versi Alkitab dan Bahan-bahan Biblika 

Selama hampir 10 tahun pelayanannya, YLSA telah berusaha membangun infrastruktur 
untuk memungkinkan pelayanan bidang BC ini dapat terwujud. Salah satu hal mendasar 
yang sangat penting dilakukan adalah penyediaan berbagai versi Alkitab, baik dalam 
bahasa Indonesia Kuno (Melayu)/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 kejujuran, 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 10+ versi Alkitab bahasa Indonesia untuk disebarkan dan dipakai oleh 
masyarakat Indonesia secara luas. Keberhasilan inilah yang memantapkan YLSA untuk 
mengembangkan pelayanan yang disebut sebagai "e-Bible".  

Dalam melaksanakan "biblical studies", memiliki teks Alkitab saja sangatlah tidak cukup. 
Diperlukan bahan-bahan biblika lain untuk menjadi sumber referensi dan menunjang 
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proses penggalian dan penyelidikan Alkitab. Untuk itu, dengan bekerjasama 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.).  

Program Software Alkitab -- Online Bible (versi Indonesia) 

Tantangan kedua yang dihadapi YLSA dalam pelayanannya adalah mencari kerjasama 
dengan pihak lain untuk pembuatan program software Alkitab yang mudah digunakan, 
cukup canggih, yang mempunyai koleksi bahan-bahan biblika yang luas, dan 
mempunyai komunitas pendukung untuk mengembangkan program tersebut, sekaligus 
bersifat gratis (open source). Setelah melakukan banyak penelitian dan pencarian, 
program software Alkitab "ONLINE BIBLE" (yang diciptakan dan di manage oleh Larry 
Pierce) adalah yang menjadi pilihan untuk kemudian dikembangkan oleh YLSA. Setelah 
melakukan diskusi dengan Larry Pierce dan melakukan modifikasi serta penyesuaian di 
beberapa bagian, maka lahirlah sebuah program Alkitab yang disebut SABDA 
(singkatan dari Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat). Program inilah yang akan 
mengintegrasikan teks berbagai versi Alkitab, dalam beragam bahasa, termasuk 
bahasa asli Alkitab, dengan bahan-bahan biblika dan banyak bahan kekristenan lain, 
termasuk sumber-sumber bahan dari bahasa Indonesia. Keseluruhan dari paket Biblical 
Computing ini, kemudian dikemas dalam banyak floppy, sampai akhirnya menjadi 
sebuah CD-ROM, yang untuk seterusnya dikenal dengan nama CD SABDA -- atau 
Online Bible versi bahasa Indonesia.  

Peluncuran CD SABDA 

CD SABDA versi 1.0 telah selesai dikerjakan sebelum tahun 1995, yang berupa teks 
Alkitab versi TB dan BIS dari Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), yang kemudian 
diberikan kembali ke LAI secara gratis. Versi ini masih memakai program asli dari 
Online Bible dengan bahan-bahan lain dalam bahasa Inggris. Namun kemudian 
mulailah dikembangkan interface dalam bahasa Indonesia dan sedikit demi sedikit 
penambahan bahan-bahan lain dalam bahasa Indonesia.  

Selang 4 tahun kemudian (tahun 2000), CD SABDA versi 2.0 secara lengkap selesai 
dikerjakan, dicetak, dan disebarkan dengan gratis kepada masyarakat Kristen Indonesia 
secara luas. CD SABDA versi 2.0 berisi program Online Bible dalam bahasa Indonesia 
yang merupakan pengembangan dari versi 1.0. Bahan-bahan biblika dan bahan-bahan 
pelayanan yang ada dalam versi 2.0 berjumlah puluhan ribu halaman -- sebagian besar 
dalam bahasa Indonesia -- merupakan terbitan dan kerjasama dari berbagai penerbit 
Kristen Indonesia. Namun, karena adanya keterbatasan bahan-bahan biblika dalam 
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bahasa Indonesia yang tersedia, maka beberapa bahan-bahan biblika dalam bahasa 
Inggris yang diperlukan masih dipertahankan.  

Media Biblical Computing 

Sebelum media CD menjadi popular di Indonesia, YLSA telah menyediakan 
floppy/disket bagi mereka yang menginginkan SABDA. Selain dalam versi dos, tersedia 
juga versi Windows dan MacIntosh. Karena media internet mulai masuk ke Indonesia 
tahun 1997, maka jalur dan media penting ini pun dipakai agar masyarakat bisa 
mengakses SABDA -- mereka bisa downloading programnya atau bisa display dan 
memakai SABDA lewat Web. Ketika CD akhirnya tersedia dengan mudah, maka media 
CD menjadi pilihan untuk menyebarluaskan SABDA kepada masyarakat Kristen 
Indonesia secara luas.  

Dunia dan media elektronik berkembang terus-menerus, demikian juga Online Bible dan 
YLSA dalam bidang BC. Saat ini, selain bentuk CD, ada banyak variasi media/OS untuk 
melipat ganda, termasuk Audio, HTML, WEB, Linux, PDA, dan lain-lain. Pada tahap 
berikutnya, SABDA versi 3.0 (yang sedang disiapkan dan segera diluncurkan), YLSA 
siap mengembangkan BC untuk dapat tersedia semua bentuk media elektronik.  

CD SABDA Versi 3.0 

Selama 5 tahun setelah peluncuran CD SABDA versi 2.0 tahun 2000, YLSA tidak puas 
dan berhenti sampai di situ saja, karena masih ada banyak sekali pekerjaan Biblical 
Computing yang belum dikerjakan, khususnya untuk melengkapi kekurangan-
kekurangan jumlah versi Alkitab yang ada dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu, 
sejak versi 2.0 diluncurkan, YLSA bekerja keras memproses bahan-bahan biblika baru 
hingga akhir tahun 2004 dan awal 2005. Saat ini versi Beta dari CD SABDA 3.0, 
sejumlah kira-kira 150 buah, sudah dibagikan kepada beberapa kelompok orang sejak 
bulan Nopember y.l. untuk diuji coba. Kerinduan kami adalah pada Pebruari tahun 2005, 
CD SABDA versi 3.0 dapat diluncurkan!  

Mohon Dukungan Doa dan Dana 

Sampai hari ini, seluruh staf YLSA masih bekerja keras untuk menyelesaikan seluruh 
pemrosesan bahan dan persiapan percetakan. Oleh karena itu, dukungan para Sahabat 
YLSA, khususnya dalam doa dan dana, sangat kami harapkan. Mari kita bergandeng 
tangan guna mendukung pelayanan Biblical Computing di Indonesia, yang sampai saat 
ini masih sangat kurang dikerjakan.  

Bagi Anda yang tergerak memberikan sumbangan untuk membantu penyelesaian 
proyek CD SABDA versi 3.0, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
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BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  

 

Help 

LOWONGAN WEB MASTER DAN PENERJEMAH DI YLSA  

YLSA membuka lowongan untuk beberapa SDM baru, khususnya untuk kebutuhan web 
master/designer dan penerjemah. Melalui BERITA YLSA ini, kami meminta bantuan 
kepada para Sahabat YLSA agar dapat menyebarkan informasi lowongan ini kepada 
mereka yang memiliki kualifikasi sbb.:  

1. Kristen lahir baru.  
2. Terpanggil untuk melayani Tuhan di bidang literatur/komputer.  
3. Pendidikan Minimal D3/S1.  
4. Memiliki pengalaman dalam bidang yang ditekuni.  
5. Bersedia ditempatkan di kota Solo.  

Surat lamaran dan CV dikirimkan ke: Kotak Pos 25 SLONS 57135 atau via e-mail ke: 
<rekrutmen(at)sabda.org> Subject: Lamaran (dalam bentuk text tanpa attachment)  

Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk bantuan Anda dalam 
menyebarkan informasi ini.  

Prayer Request  

1. Berdoa untuk penyelesaian CD SABDA versi 3.0 pada bulan Januari ini agar bisa 
berjalan dengan baik dan dicetak dengan cepat.  

2. Berdoa untuk planning program kerja YLSA tahun 2005.  
3. Doakan untuk kebutuhan SDM baru (web master dan penerjemah).  
4. Doakan untuk kebutuhan dana yang dibutuhkan YLSA.  
5. Doakan selalu para sukarelawan YLSA yang sudah dan masih membantu YLSA 

melakukan pelayanan bersama.  
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Appreciation  

Ucapan Terima Kasih untuk Para Sukarelawan Kemajuan pelayanan Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) tentu tidak lepas dari bantuan para voulenteer (sukarelawan) 
yang dengan tulus telah memberikan pemikiran, tenaga, talenta, dan waktunya untuk 
pekerjaan Tuhan di YLSA. Melalui kesempatan ini, kami ingin menyampaikan rasa 
apresiasi kami kepada para voulenteer, baik yang masih aktif maupun yang sudah tidak 
aktif lagi. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan terima kasih kepada 
Anda untuk semua bantuan dan kerjasama yang telah diberikan. YLSA rindu terus 
bergandeng tangan dengan Anda untuk melayani di ladang Tuhan ini dan menjadi 
berkat bagi bangsa Indonesia tercinta.  

[ Special to: Eddy J. Poernama MD dan Budi Lewiyanto (e-AyahBunda); Meilania (e-
BinaGuru); Rudi Kurniadi (e-MISI); Robby I.C. (Consulting); Melany (TELAGA); Warner 
J. (Bahan Misi); Keith (Consulting); Aldo (e-SH, TechSupport, dll.); Hermina Usmany (40 
Hari Doa); Valerian Z. P. (SBU); Billy (Konselor); Kristianto Y. (Consulting); Tantono S. 
(Pengacara); dan beberapa ]  

Bagi para voulenteer yang pernah melayani bersama-sama di YLSA, jerih payah Anda 
tidak pernah sia-sia. Kemajuan YLSA adalah juga hasil perjuangan Anda. Terima kasih 
untuk kepercayaan Anda pada visi dan misi YLSA.  

[ Special to: Dwi Malistyo (e-Software/GKP); Joas Adiprasetya, Kuntadi Sumadikarya, 
dan John Panuluh (CyberGKI); Valeria Iranova (e-Wanita); Stanislaus Tekman (e-
WebAuthor); Handaka BM (e-Manajemen); Dra. Sylvia Anggraeni (e-PTKI) Henry 
Manulang dan Setyabudi (e-Mahasiswa); Rio Rinaldi dan Ayub Yahya (e-Siswa); 
Bambang Gunawan (Penabur); Hengkie Lie dan Pdt. Moody Ratu (e-Pantekosta); 
Christianto Tjahyadi dan Junaedi J. (GII); Wahyu Pramudya (PESTA); Novarius Gayus 
dan Topson Siagian (Majus); Ihan Martoyo (e-Reformed/PESTA); Ed, Bob, dan Mike 
(OLB); Ka Fung, Meilina dan Heru (Penerjemah e-Konsel); Dian (Bahan Situs e-
BinaAnak); Jimmy Firmansyah dan Yanto (Penerjemah Bahan Misi); dan sukarelawan-
sukarelawan lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu. ]  

Ucapan Terima Kasih untuk Para Penerbit dan Yayasan Kristen Pekerjaan Tuhan 
terlalu besar untuk dikerjaan hanya oleh seorang individu atau sebuah yayasan, oleh 
karena itu YLSA sangat menyadari bahwa pekerjaan Tuhan, khususnya dalam bidang 
pelayanan literatur, pasti merupakan hasil kerjasama antarindividu dan yayasan. Oleh 
karena itu, perkenankan kami untuk mengucapkan banyak terima kasih untuk para 
penerbit dan yayasan Kristen yang telah dan masih terus bekerjasama dengan YLSA 
(maaf kami tidak menyebutkannya satu per satu pada kesempatan ini). Kami percaya, 
dengan bergandeng tangan tujuan kita akan tercapai. Satu tujuan kami yang pasti 
dalam pelayanan ini, yaitu:  

TO GOD BE THE GLORY! 
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA - DESEMBER 2004  

A. Pemasukan  

Sumbangan Yohanes Kornelius  Rp  800.000,00  (06/12/'04)  
Sumbangan LnG/Gunawan  Rp  2.000.000.00  (06/12/'04)  
Sumbangan David  Rp  300.000,00  (06/12/'04)  
Sumbangan TELAGA (Melany)  Rp  500.000,00  (13/12/'04)  
Sumbangan Boyke Awidia  Rp  200.000,00  (14/12/'04)  
Sumbangan Yusak  Rp  250.000,00  (20/12/'04)  
Sumbangan Tantono S.  Rp  100.000,00  (29/12/'04)  
Bunga Bank  Rp  3.020,00   
Sumbangan lain-lain  Rp  130.000,00   
  ___________   
TOTAL PEMASUKAN  Rp   4.283.020,00  

B. Pengeluaran  

1. Pengeluaran Operasional  Rp  1.818.607,00   
2. Pengeluaran Kepegawaian  Rp  6.600.000,00   
  ___________   
TOTAL PENGELUARAN  Rp   8.418.607,00  

  ___________   
DEFISIT  Rp   4.135.587,00  

Ucapan Terima Kasih Kami sangat bersyukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang telah 
mendukung kami dalam dana. Kami berdoa untuk kasih yang melimpah pada Anda dari 
Allah yang memberi berkat.  

Bagi Anda yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung pelayanan YLSA, silakan 
mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 004/Februari/2005  
Pengantar 

Pertama-tama, kami bersyukur kepada Tuhan untuk segala kebaikan dan kesetiaan-
Nya dalam memberkati pelayanan YLSA. Kedua, kami mengucapkan terima kasih untuk 
para Sahabat YLSA yang terus mendukung pelayanan YLSA sampai saat ini, 
khususnya yang berdoa bagi pelayanan YLSA. Ketiga, kami mengucapkan terima kasih 
khusus untuk para donatur yang telah memberikan persembahan berupa uang untuk 
mendukung pelayanan YLSA selama bulan Januari ini. Keempat, kami juga sangat 
bersyukur kepada Tuhan untuk semua staf fulltimer yang telah memungkinkan 
pelayanan YLSA dapat terus berlangsung sampai hari ini. Keterlibatan Anda semua 
dalam pelayanan YLSA sungguh sangat kami hargai. Ini semua hanyalah karena 
anugerah-Nya saja. Tanpa campur tangan-Nya, maka pelayanan YLSA tidak akan 
mungkin bisa berlanjut sampai sejauh ini. Puji Tuhan!  

Soli Deo gloria !! 

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
<yulia(at)in-christ.net>  
Pimpinan YLSA  
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Latest News 

1. Peluncuran Situs SABDA.net (Tahap I) 

Dengan sangat menyesal kami umumkan bahwa rencana untuk meluncurkan CD 
SABDA ver. 3.0 pada bulan Pebruari 2005 ini terpaksa ditunda, karena sampai saat ini 
pemrosesan bahan-bahan SABDA belum dapat diselesaikan dengan cepat. Namun, 
jangan kecewa, kami tetap akan meluncurkan SABDA ver. 3.0, tapi belum dalam bentuk 
CD. Sebagai gantinya, kami akan meluncurkan Situs SABDA.net terlebih dahulu. Oleh 
karena itu, sembari menunggu proses penyelesaian semua bahan SABDA ver. 3.0, 
silakan Anda berkunjung ke Situs SABDA.net.  
==> http://www.sabda.net/  

Situs yang milik Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) ini dibuat khusus sebagai sarana 
"Download Center", yang menyediakan file-file yang berisi program dan bahan/modul 
CD SABDA© ver. 3.0 untuk bisa di- download secara gratis.  

Karena belum semua bahan/modul dipasang, maka peluncuran Situs SABDA.net ini 
kami sebut sebagai Tahap I. Peluncuran tahap-tahap berikutnya akan kami umumkan 
secara rutin di BERITA YLSA dan Situs YLSA.  

Adapun bahan-bahan baru yang sudah siap di-download via Situs SABDA.net antara 
lain:  

• Versi Alkitab  

Terjemahan Baru PB Revisi, Firman Allah Yang Hidup,  
Kitab Kudus Ende, Kitab Suci Injil, Alkitab Terjemahan Lama,  
Alkitab PB Melayu Baba, Alkitab Klinkert 1863,  
Alkitab Klinkert 1870, Alkitab Leydekker (draft),  
Alkitab Shellabear (draft), Alkitab Melayu Harian,  
Biblia Hebraica Stuttgartensia (Strong)  

• Bahan Biblika  

Intisari, Hermeneutika  

• Bahan PA  

Jalan Kebenaran  

• Buku  

Tongkat Gembala  

http://www.sabda.net/
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Untuk segera mendapatkan modul-modul baru tersebut, silakan berkunjung ke Situs 
SABDA.net di alamat:  
==> http://www.sabda.net/  

Bagi Anda yang ingin memberikan feedback, silakan menghubungi webmaster kami 
melalui email: <webmaster(at)sabda.org>. Selamat berkunjung ke Situs SABDA.net dan 
Tuhan memberkati.  

2. Rencana Proyek Leadership 

Pada pertengahan Pebruari 2005 ini, YLSA bekerjasama dengan Yuana Lestari 
Indonesia (YLI) akan mulai mengerjakan Proyek Leadership. YLI memiliki misi 
membentuk gerakan pengkaderan kaum muda, untuk menghasilkan Youth Leader 
Network dan membuka kesempatan sebesar- besarnya untuk membawa kaum muda 
mengalami dan merasakan kehadiran Tuhan di dalam hidup mereka.  

Adapun keterlibatan YLSA dalam proyek ini adalah menjadi penyedia sarana 
infrastruktur elektronik dan fasilitator bagi pembangunan dan pengembangan Proyek 
Leadership. Salah satu pewujudannya adalah pembangunan "Indonesian Christian 
Leadership Trainers Network and Resource Center", yang berupa situs yang 
menyediakan bahan-bahan kepemimpinan, baik dalam bentuk artikel dan buku online, 
maupun audio, untuk dapat diakses secara gratis oleh siapa saja yang ingin belajar 
lebih lanjut mengenai kepemimpinan. Kami berharap, melalui penyediaan bahan-bahan 
Leadership ini akan ada banyak orang Kristen, khususnya para pemuda yang dapat 
diperlengkapi untuk menjadi pemimpin-pemimpin muda Kristen yang berkualitas serta 
memiliki integritas, yang keberadaannya memberi dampak positif bagi komunitas di 
mana mereka berada. Biarlah melalui mereka, nama Tuhan semakin dimuliakan.  

Gratis: Bahan Mengajar Gratis di Situs PEPAK  

Kami ingin membagikan berkat bagi Anda, para sahabat YLSA, yang saat ini 
berkecimpung di bidang pelayanan anak. Jika Anda ingin mendapatkan bahan-bahan 
mengajar yang menarik untuk diajarkan kepada anak-anak Sekolah Minggu Anda, 
silakan datang ke Situs Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen (Situs PEPAK). Saat 
ini PEPAK menawarkan 281 bahan mengajar yang dapat Anda pakai langsung dengan 
gratis. Silakan mengakses kumpulan "Bahan Mengajar" Situs PEPAK di:  
==> http://www.sabda.org/pepak/pelajaran/  

Bahan mengajar tersebut dapat Anda cari juga berdasarkan topiknya, antara lain:  

1. Bahan Mengajar seputar Penginjilan Anak - Misi Anak:  
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/08/  

2. Bahan Mengajar seputar Pengajaran - Doktrin:  
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/09/  

3. Bahan Mengajar seputar Doa - Musik - Ibadah:  
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/10/  

http://www.sabda.net/
http://www.sabda.org/pepak/pelajaran/
http://www.sabda.org/pepak/topik/08/
http://www.sabda.org/pepak/topik/09/
http://www.sabda.org/pepak/topik/10/


Berita YLSA 2005 
 

19 
 

4. Bahan Mengajar seputar Perayaan Hari Raya Kristen:  
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/12/  

5. Bahan Mengajar untuk Anak (Sudut untuk Anak):  
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/16/  

Selamat berkunjung dan berkat melimpah tercurah dalam pelayanan Anda.  

  

http://www.sabda.org/pepak/topik/12/
http://www.sabda.org/pepak/topik/16/
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Inside YLSA: Apa Kata Mereka Tentang SABDA  

(Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat)  

Sejak diluncurkannya CD SABDA ver. 2.0 (5 tahun yang lalu), kami menerima cukup 
banyak surat yang sangat memberi semangat kepada kami. Surat-surat tersebut bukan 
hanya sekadar memberi ucapan terima kasih, tetapi juga menggugah kami untuk 
semakin menyadari betapa besarnya manfaat SABDA bagi kebutuhan pelayanan di 
Indonesia. Melalui surat-surat tersebut, kami juga semakin diingatkan betapa 
pentingnya kami melanjutkan proyek SABDA ini, khususnya untuk perkembangan 
pelayanan Biblical Computing di Indonesia. Untuk kesekian kalinya kami bersyukur, dan 
kami boleh sadar mengapa Tuhan menggerakkan kami mendirikan Yayasan Lembaga 
SABDA.  

Berikut ini adalah beberapa surat yang ingin kami bagikan kepada para Sahabat YLSA, 
karena surat-surat ini sangat memberi semangat agar kami terus giat mengerjakan 
proyek CD SABDA ver. 3.0. Dengan membaca surat ini, harapan kami, para Sahabat 
YLSA juga menjadi semakin giat berdoa bagi penyelesaian proyek CD SABDA ver. 3.0. 
Atas dukungan doanya, kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena kami tahu bahwa 
kami tidak sendiri dalam melaksanakan visi Tuhan ini. Terima kasih. Tuhan memberkati 
kita semua!  

From: "yogi" <yogi(at)> 
 
>Kepada Yayasan Lembaga Sabda : 
> 
>Alkitab versi software dengan search engine mempermudah dalam 
>mencari topik dalam Alkitab. Dan riwayat sejarahnya membantu 
>memperoleh pemahaman akan situasi dan maksud firman yang 
>bersangkutan. Mempermudah dalam mencari topik dalam Alkitab. 
>Namun yang paling menarik adalah versi berbagai bahasa apalagi jika 
>disediakan versi aslinya sehingga membantu saya dalam mengartikan 
>sabda dan ajaran dengan lebih baik. Telah beberapa lama saya 
>membandingkan, khususnya Injil, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris 
>untuk mencari pemaknaan yang cocok/lebih mudah dimengerti, 
>disesuaikan dengan sejarah dan keadaan daerah Palestina pada masa 
>Yesus. Namun pembandingan secara manual sangat merepotkan dan 
>terkadang membuat bosan. Dengan ini saya harap mempermudah kerja 
>saya dan memperoleh lebih banyak ilham... 
>--- 
>Kepada Yayasan Lembaga Sabda saya ucapkan terus berjuang, semoga 
>firman Allah menerangi semua sisi dunia dan meninggalkan tidak ada 
>tempat gelap tanpa cahaya. 
> 
>salam... 
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From: "Amos" <amos(at)> 
 
>Kepada Yth, 
>Bp./Ibu. Pimpinan Lembaga SABDA 
> 
>Salam sejahtera, 
> 
>Beberapa waktu yang lalu kami menyelenggarakan semacam kursus 
>singkat tentang Bagaimana Menafsir Alkitab Secara Praktis bagi kaum 
>awam di Kota Cirebon dan Bandung. 
> 
>Ternyata bahan-bahan yang dari SABDA sangat bermanfaat untuk 
>mendukung kursus tersebut, untuk itu jika memungkinkan mohon 
>dikirim Software SABDA --cut-- 
>Sehingga jemaat boleh menginstall di setiap komputer mereka. Saya 
>yakin ini akan sangat bermanfaat bagi mereka. 
>Terima kasih, Tuhan memberkati. 
> 
>Amos 
 
 
From: "Theodore Lompoliuw" <tlompoliuw(at)> 
 
>Pimpinan Sabda dalam Tuhan Yesus Kristus 
>Dari GBI Ketapang Jakarta saya dikirimi Hard Disk SABDA yang sangat 
>mengejutkan saya yang masih beginner dalam pemakaian dan 
>pemanfaatan. Ternyata semua yang saya butuhkan dalam pendalaman dan 
>pengenalan Alkitab bisa dibantu melalui SABDA CD ini, dan saya 
>masih membiasakan diri untuk lebih menyempurnakan ketrampilan dalam 
>mengelola data Alkitab. 
> 
>Saya sedang mengusahakan menerjemahkan Alkitab "exegese paralel 
>bible" (epb) 
>--cut-- 
>Selanjutnya saya menanti berita dengan penuh antosias! 
>Tuhan Yesus memberkati! 
> 
>Salam dan Doa, Theodore Lompoliuw, MA. 
 
 
From: "Yanto Sugiarto" <agape(at)> 
 
>Yth Redaksi SABDA, 
> 
>Saya berterima kasih banyak untuk website Anda yang banyak membantu 
>pertumbuhan orang-orang Kristen di Indonesia. Website tsb bukan 
>hanya sebagai wadah informatif tetapi juga memiliki nilai edukatif 
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>yang tinggi bagi saya secara pribadi dan juga umat Kristiani pada 
>umumnya. Melalui email ini, saya bermaksud meminta ijin untuk 
>mengutip, mengkopi, dan membagikan bahan-bahan Alkitab yang ada di 
>website <http://www.sabda.org/alkitab> 
>seperti: Pendahuluan Kitab-kitab, dan latar belakangnya, guna 
>keperluan bahan pembinaan Pembacaan Alkitab di gereja yang saya 
>pimpin. Apakah saya diijinkan untuk menggunakan bahan-bahan tsb 
>untuk keperluan di atas? 
>Mohon bantuan dari redaksi dan rekan-rekan SABDA akan hal ini. 
>Untuk segala perhatian dan bantuannya, saya mengucapkan banyak 
>terima kasih. Tuhan memberkati. 
> 
>Salam, 
>Ev. Yanto Sugiarto, S.Th. 
 
From: NRC-xxxxxx(at) 
--cut-- 
>Kami sangat bergembira dengan usaha dari SABDA. Saya sendiri 
>bekerja banyak dengan ONLINE Bible dari Belanda. Itu merupakan 
>penolong yang baik bagi saya. Staf dosen di sekolah mengharapkan 
>program yang 100% dalam bahasa Indonesia. Mungkin sekali CD-Rom 
>dari SABDA merupakan jalan keluar bagi mereka. 
> 
>Saya sudah baca bahwa SABDA bekerja sama dengan Online-Bible juga. 
>Bagaimana cara kerja sama itu? Layar-layar kerja dari Online-Bible 
>sangat baik. Saya baru usulkan ke Online-Bible apakah Dokumen- 
>dokumen konfessi Calvinis yang baru diterbitkan oleh BPK-Gunung 
>Mulia dapat ditempatkan pada Online Bible. Atau di SABDA mungkin 
>lebih baikkah? 
>--cut-- 
>Teriring doa, 
>Mr. Drs. A.V.K.  

Stop Press  

LYRIS DOWN  

Dengan ini kami memberitahukan bahwa sistem Lyris (infrastruktur yang digunakan I-
KAN untuk mendistribusikan semua publikasi dan posting milis diskusi) down sejak 17 
Pebruari sampai 22 Pebruari 2005. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pengiriman 
semua publikasi dan posting milis diskusi yang menggunakan sistem I-KAN menjadi 
terhenti pada tanggal-tanggal tersebut. Bagi para Sahabat YLSA yang menjadi 
pelanggan publikasi-publikasi dan anggota milis- milis diskusi I-KAN, kami mohon maaf 
sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi.  

http://www.sabda.org/alkitab
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Namun, kami bersyukur karena sejak 23 Pebruari 2005, Lyris sudah berjalan normal 
kembali sehingga kami dapat mendistribusikan publikasi-publikasi dan posting-posting 
diskusi yang tertunda. Untuk pengertian dan kesabaran Anda semua, kami 
mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati!  

Prayer Request  

Kami mengajak para Sahabat YLSA untuk bersatu berdoa bagi pokok- pokok doa 
berikut ini:  

1. Bersyukur untuk proses pengerjaan CD SABDA hingga saat ini dan doakan agar 
dapat diselesaikan dengan cepat sehingga dapat segera dicetak dan 
didistribusikan kepada masyarakat Kristen Indonesia.  

2. Doakan untuk rencana Proyek Leadership yang diadakan atas kerjasama antara 
YLSA dan YLI mulai pertengahan Pebruari 2005.  

3. Berdoa untuk rencana-rencana pelayanan YLSA untuk tahun 2005 agar melalui 
YLSA, nama Tuhan semakin dimuliakan dan pelayanan Tuhan di Indonesia 
semakin didewasakan.  

4. Doakan para sahabat YLSA yang setia memberikan sumbangan dana. Kiranya, 
berkat Tuhan senantiasa melimpah pada kehidupan mereka.  

5. Bersyukur untuk Sdri. Silvi, Sdr. Yoppi M. dan Sdr. Ryan, tiga staf baru yang 
bergabung dengan pelayanan YLSA pada bulan Pebruari 2005 ini. Kiranya, 
Tuhan tumbuhkan visi atas mereka sesuai dengan rencana Tuhan bagi 
pelayanan di YLSA ini.  
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Appreciation  

CHRISTIAN LEADERSHIP NETWORK  

Pada 28-30 Januari 2005 yang lalu, YLSA diundang oleh YLI (Yuwana Lestari 
Indonesia) untuk mengirimkan 3 orang staf YLSA mengikuti acara Christian Leadership 
Network (CLN) di Cipayung, Jawa Barat. Tiga staf yang pergi ke acara ini adalah 
Hardhono (pimred ICW), Kristian (bagian maintance web), dan Sadrah (web designer). 
CLN adalah sebuah acara pelatihan kepemimpinan yang bertujuan untuk menyiapkan 
para pemimpin Kristen agar dapat memberikan dampak yang positif bagi lingkungan 
sekitar.  

Acara tersebut bertempat di Wisma Abdi, Cipayung Bogor dan dihadiri oleh sekitar 30 
orang peserta yang berasal dari berbagai denominasi gereja dan organisasi pelayanan 
Kristen di seluruh Indonesia. Semua peserta yang hadir belajar tentang dasar-dasar 
kepemimpinan agar dapat melayani dan mampu mengenali rekonsiliasi dengan dirinya 
dan masa lalunya. Materi yang ada tidak hanya disampaikan melalui ceramah, tetapi 
juga dengan pemutaran film, diskusi, dan praktik untuk mengenali potensi diri. Acara 
tersebut menghadirkan pembicara- pembicara yang berpengalaman, seperti: Pdt. 
Robby I. Chandra, Ev. Helen Pratama, Ruddy Koesnadi, dan Jusuf Arbianto.  

Pada acara tersebut, ketiga orang perwakilan dari YLSA memiliki kesempatan untuk 
mensharingkan pelayanan YLSA kepada para peserta dari berbagai gereja dan 
organisasi pelayanan Kristen lainnya, seperti YES, GetLIFE!, dan TOTAL. Melalui 
sharing tersebut, kami sangat bersyukur karena boleh mengetahui secara langsung 
bagaimana respon masyarakat Kristen tentang keberadaan Yayasan Lembaga SABDA. 
Selain itu, kami bersyukur untuk pengetahuan tentang kepemimpinan yang boleh 
didapat dari acara tersebut.  

Pada kesempatan ini, tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada semua staf 
YLI (Arvin, Wersthi, Matias, Marsiana, Matias, dll.) yang telah mengizinkan YLSA 
mengikuti acara CLN pertama ini, terkhusus untuk Pdt. Robby I. Chandra yang banyak 
memberikan dorongan kepada staf YLSA untuk terus maju.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA - JANUARI 2005  

A. Pemasukan  

Sumbangan Gunawan/Kristina  Rp  1.000.000,00  (06/01/'05)  
Sumbangan Hing Nio  RP  3.000.000,00  (12/01/'05)  
Sumbangan Ihan Martoyo  Rp  2.944.348,00  (06/01/'05)  
Sumbangan TELAGA (Melany)  Rp  500.000,00  (07/01/'05)  
Bunga Bank  Rp  3.186,00   
Sumbangan lain-lain  Rp  50.000,00   
  ___________   
TOTAL PEMASUKAN  Rp   7.497.534,00  

B. Pengeluaran  

1. Biaya Operasional  Rp  1.874.812,-   
2. Biaya Kepegawaian  Rp  7.500.000,-   
3. Biaya Pemasangan WLan  Rp  3.000.000,-   
  ___________   
TOTAL PENGELUARAN  Rp   12.374.812,00  

  ___________   
Defisit  Rp   7.497.534,00  

Ucapan Terima Kasih 
Kami sangat bersyukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang telah mendukung kami 
dalam dana. Kami berdoa untuk kasih yang melimpah pada Anda dari Allah yang 
memberi berkat.  

Bagi Sahabat-sahabat YLSA lain yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana 
pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 005/Maret/2005  
Pengantar 

Pertama-tama, kami mengucapkan "SELAMAT HARI PASKAH" kepada para Sahabat 
YLSA. Kiranya, perayaan akan kematian dan kebangkitan Kristus menjadi pendorong 
bagi kita semua untuk kita terus bertekun memberitakan Kabar Keselamatan kepada 
mereka yang belum mendengarnya.  

Pada kesempatan ini, dengan sangat gembira kami menyambut anggota- anggota baru 
Sahabat YLSA. Kami percaya kebersamaan ini akan semakin mendorong semangat 
kita untuk melakukan perkara-perkara besar bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan 
simak berita-berita dari kami, khususnya tentang peluncuran Situs SABDA©, dan 
"Greek Project" yang telah menambah deretan proyek-proyek YLSA untuk 
meningkatkan perkembangan pelayanan literatur biblika elektronik di Indonesia. 
Selamat melayani bersama kami.  

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
<yulia(at)in-christ.net>  
Pimpinan YLSA  
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Latest News 

1. Peluncuran Situs SABDA© versi 3.0 

Seperti telah kami beritakan sebelumnya tentang diluncurkannya Situs SABDA.net, 
yaitu "download center" bagi Anda yang ingin mendapatkan program dan bahan-bahan 
SABDA© yang terbaru (versi 3.0), maka sebagai pelengkap informasi tentang SABDA© 
versi 3.0, dengan gembira kami juga meluncurkan Situs SABDA© pada awal Maret 
2005 ini. Silakan berkunjung ke alamat:  
==> http://www.sabda.org/sabda/  

Melalui Situs SABDA© ini Anda akan kami bawa untuk mengenal lebih jauh tentang 
SABDA© (Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat). Mulai dari program SABDA© yang 
terbaru (versi 3.0), daftar isi bahan-bahan SABDA© lama dan baru (Versi 2.0 dan 3.0), 
dan hal-hal seputar SABDA© (sejarah dan manfaatnya). Selain itu, disediakan juga 
formulir untuk Anda dapat memesan CD SABDA© atau ikut ambil bagian dalam 
pelayanan SABDA© (menjadi donatur atau distributor).  

Silakan simak informasi terbaru kami tentang perkembangan SABDA© 3.0 melalui situs 
ini. Ketika Anda berkunjung, jangan lupa untuk mengisi buku tamu yang tersedia dan 
tuliskan kesan-kesan Anda, baik terhadap program SABDA© maupun terhadap situs 
web ini. Kedatangan Anda sangat kami harapkan.  

2. "Greek Project" 

Pada awal tahun ini YLSA telah mengambil langkah yang cukup berani untuk memulai 
sebuah proyek baru, yang kami sebut sebagai "Greek Project". Sesuai dengan 
namanya, proyek ini akan mengerjakan berbagai hal yang berhubungan dengan bahasa 
asli Alkitab, yaitu bahasa Yunani. YLSA sebenarnya telah cukup lama merindukan 
proyek ini bisa dilaksanakan, namun beberapa kendala membuat kami kurang berani 
melangkah. Tapi puji Tuhan, Dia membukakan jalan untuk setiap masalah yang kami 
hadapi sehingga akhirnya kami memberanikan untuk melangkah melaksanakan proyek 
yang cukup besar ini.  

Proyek Yunani ini merupakan bagian penting dari usaha YLSA untuk mengembangkan 
pelayanan Biblical Computing di Indonesia. Salah satu hasil yang diharapkan adalah 
tersedianya alat-alat canggih yang akan menolong orang-orang Kristen Indonesia, yang 
sedang belajar teologia ataupun orang-orang Kristen awam, untuk dapat mempelajari 
Alkitab PB dalam bahasa aslinya, yaitu Yunani, dengan lebih mudah. Untuk mengawali 
proyek ini, saat ini sedang dibuat kamus lengkap bahasa Yunani - Indonesia (Kamus 
Leksikon Yunani). Mohon dukungan doanya agar proses pengerjaan proyek ini dapat 
berjalan dengan baik dan dapat selesai tepat pada waktu yang direncanakan.  

 

http://www.sabda.org/sabda/
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Gratis: Bahan-Bahan Seputar Paskah  

Anda tidak perlu lagi menyibukkan diri membuka-buka berbagai situs untuk menemukan 
berbagai bahan dan informasi mengenai Paskah karena YLSA menyediakan begitu 
banyak sumber bahan informasi mengenai PASKAH yang dapat Anda manfaatkan 
secara gratis untuk pelayanan Anda. Berbagai bahan tersebut dapat Anda temukan 
pada situs ataupun pada publikasi milik YLSA yang daftar alamatnya dapat Anda 
temukan di bawah ini:  
==> http://www.sabda.org/ylsa/produk/situs/  
==> http://www.sabda.org/ylsa/produk/publikasi/  

Adapun daftar topik lengkap tentang PASKAH adalah sbb.:  

Indonesia Christian Webwacth (ICW)  

1. ICW Edisi 1021/2004 : Paskah  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1021/  

2. ICW Edisi 098/2001 : Paskah  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/098/  

3. ICW Edisi 058/2000 : Paskah  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/058/  

e-Bina Anak  

1. e-BinaAnak Edisi 219/2005 : Taman Getsemani  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/219/  

2. e-BinaAnak Edisi 218/2005 : Perjamuan Terakhir  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/218/  

3. e-BinaAnak Edisi 173/2004 : Kebangkitan Yesus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/173/  

4. e-BinaAnak Edisi 172/2004 : Kematian Yesus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/172/  

5. e-BinaAnak Edisi 069/2002 : Paskah - Menggunakan Metode Bercerita  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/069/  

6. e-BinaAnak Edisi 068/2002 : Paskah - Menggunakan Metode Alat Peraga  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/068/  

7. e-BinaAnak Edisi 005/2000 : Paskah  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/005/  

e-JEMMi (Jurnal Elektronik Minggguan Misi)  

1. e-JEMMi Edisi 10 Vol. 8/2005 : Hadiah yang Sempurna  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/10/  

2. e-JEMMi Edisi 09 Vol. 8/2005 : Inisiatif Penyelamatan  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/09/  

http://www.sabda.org/ylsa/produk/situs/
http://www.sabda.org/ylsa/produk/publikasi/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1021/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/098/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/058/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/219/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/218/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/173/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/172/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/069/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/068/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/005/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/10/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/09/
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3. e-JEMMi Edisi 14 Vol. 7/2004 : Inisiatif Penyelamatan  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2004/14/  

4. e-JEMMi Edisi 15 Vol. 6/2003 : Kebangkitan Kristus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/15/  

5. e-JEMMi Edisi 13 Vol. 5/2002 : Selamat PASKAH!  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/13/  

e-Konsel  

1. e-Konsel Edisi 060/2004 : Arti Kematian dan Kebangkitan Kristus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/060/  

2. e-Konsel Edisi 038/2003 : Paskah  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/038/  

3. e-Konsel Edisi 012/2002 : Renungan Paskah  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/012/  

e-Reformed  

1. e-Reformed Edisi 059/2005 : Penderitaan Sang Juruselamat  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/059/  

2. e-Reformed Edisi 049/2004 : Yang Sangat Penting ... Kristus Telah Mati  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/049/  

3. e-Reformed Edisi 027/2002 : Apakah Tujuan Kematian Kristus?  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/027/  

4. e-Reformed Edisi 015/2001 : Jika Kristus Tidak Dibangkitkan  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/015/  

Jika Anda masih ingin mencari bahan atau informasi lainnya mengenai PASKAH yang 
lainnya mengenai PASKAH silakan manfaatkan Situs LINKS - - Direktori Kristen  
==> http://www.sabda.org/links/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/misi/2004/14/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/15/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/13/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/060/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/038/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/012/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/059/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/049/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/027/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/015/
http://www.sabda.org/links/
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Inside YLSA: Penderitaan Sang Juruselamat  

Menjelang perayaan PASKAH tahun 2005 ini, kami ingin sajikan bahan untuk menjadi 
perenungan kita bersama, khususnya untuk menyoroti tentang penderitaan Kristus.  

“  "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristuspun telah menderita untuk 
kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejak-Nya."  ”  

—(1Petrus 2:21)— 

a. Ia menderita seumur hidup-Nya di dunia. 

Berkenaan dengan kenyataan bahwa Yesus mulai membicarakan penderitaan yang 
akan dialami-Nya menjelang akhir hidup-Nya, kita sering cenderung untuk berpikir 
bahwa penderitaan-Nya di atas kayu salib merupakan penggenapan dari seluruh 
penderitaan-Nya. Tetapi sesungguhnya keseluruhan hidup-Nya adalah penderitaan. Ia 
harus mengambil rupa seorang hamba, padahal Ia adalah Allah semesta langit. Ia yang 
tidak berdosa setiap hari harus berhubungan dengan manusia berdosa. Hidup-Nya 
yang kudus harus menderita di dalam dunia yang terkutuk karena dosa. Jalan ketaatan 
menjadi milik-Nya bersamaan dengan jalan penderitaan-Nya. Ia menderita karena 
gangguan iblis yang datang berulang kali, dari kebencian dan ketidakpercayaan umat-
Nya, dan dari perlawanan musuh-musuh-Nya. Oleh karena Ia harus masuk ke dalam 
pemerasan anggur itu sendiri, kesendirian-Nya pastilah merupakan suatu tekanan bagi-
Nya, dan rasa tangung jawab- Nya menghancurkan. Penderitaan-Nya adalah 
penderitaan yang disadari, makin lama makin berat, semakin Ia mendekati akhirnya. 
Penderitaan yang dimulai sejak inkarnasi akhirnya mencapai titik puncak dalam "pasio 
magna" (penderitaan terbesar) pada akhir hidup-Nya. Kemudian murka Allah atas dosa 
segera menghambur ke arah-Nya.  

b. Ia menderita secara tubuh dan jiwa. 

Pernah ada satu masa di mana perhatian terlalu dipusatkan pada pendertiaan jasmani 
Kristus. Penderitaan ini bukanlah sekedar rasa sakit fisik yang tercakup dalam esensi 
penderitaan-Nya, tetapi juga rasa sakit yang disertai penderitaan rohani dan kesadaran 
sebagai seorang pengantara atas dosa umat manusia yang harus ditanggung-Nya. 
Kemudian menjadi suatu kebiasaan untuk meremehkan arti penting penderitaan secara 
jasmani, sebab dirasakan bahwa dosa sebagai suatu natur yang sifatnya spiritual. 
Pandangan-pandangan yang hanya menekankan satu sisi seperti ini harus kita hindari. 
Baik tubuh maupun jiwa manusia telah dipengaruhi dosa, dan karena itu hukuman atas 
dosa juga mencakup keduanya. Lebih lanjut Alkitab dengan jelas memberi penjelasan 
bahwa Kristus menderita dalam keduanya. Ia sangat berdukacita dan menderita di 
taman Getsemani, di mana jiwa-Nya "sangat takut, seperti mau mati rasanya" dan Ia 
ditangkap, disiksa, dan disalibkan.  

 

http://alkitab.mobi/?1Petrus+2%3A21
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c. Penderitaan-Nya berasal dari berbagai sebab. 

Dalam pembicaraan sebelumnya kita melihat semua penderitaan Kristus bermula dari 
kenyataan bahwa Ia harus mengambil tempat orang berdosa sebagai seorang 
pengganti. Akan tetapi kita dapat membedakan beberapa penyebab secara terinci 
seperti:  

1. Kenyataan bahwa Ia yang adalah Tuhan atas alam semesta harus menempati 
kedudukan manusia, bahkan kedudukan sebagai budak atau hamba yang terikat, 
dan bahwa Ia yang memiliki segala hak untuk memerintah sekarang harus 
diperintah dan harus taat.  

2. Kenyataan bahwa Ia yang murni dan kudus harus hidup dalam lingkungan dan 
suasana yang sudah dicemari dosa, tiap hari harus bergaul dengan orang 
bedosa, dan senantiasa harus diingatkan tentang betapa besarnya dosa yang 
harus dipikul-Nya oleh karena dosa uamt-Nya.  

3. Kesadaran-Nya yang sempurna dan antisipasi-Nya yang jelas sejak awal 
kehidupan-Nya tentang penderitaan tertinggi yang akan dialami-Nya pada 
akhirnya. Ia tahu dengan tepat apa yang akan Ia alami dan pengetahuan ini jelas 
tidak menimbulkan kegembiraan.  

4. Juga hidup-Nya sendiri, pencobaan iblis, kebencian dan penolakan orang-orang 
atas diri-Nya, serta perlakuan yang tidak adil serta siksaan yang harus Ia 
tanggung.  

d. Penderitaan-Nya sangat unik. 

Kadang-kadang kita hanya membicarakan tentang penderitaan Kristus yang "biasa", 
disaat kita hanya sekedar melihat penderitaan yang disebabkan oleh kesusahan biasa 
dalam dunia ini. Akan tetapi, kita harus ingat bahwa penyebab-penyebab ini jauh lebih 
banyak dialami oleh Juruselamat kita daripada yang kita alami sendiri. Lebih dari itu, 
bahkan penderitaan yang biasa ini pun sebenarnya memiliki sifat yang luar biasa dalam 
hal diri Kristus, dan dengan demikian pasti unik sifatnya. Kapasitas penderitaan-Nya 
berada pada sifat yang tepat dengan kemanusiaan-Nya, dengan kesempurnaan etis-
Nya, dan dengan rasa kebenaran serta kesucian-Nya. Tak seorang pun yang dapat 
merasakan betapa beratnya rasa sakit dan dukacita dan kejahatan moral yang harus 
ditanggung oleh Yesus. Akan tetapi di samping penderitaan yang umum ini, ada lagi 
penderitaan yang lebih berat, yaitu bahwa segala pelanggaran dan kesalahan kita 
ditimpakan oleh Tuhan kepada-Nya seperti air bah. Penderitaan Sang Juruselamat 
tidaklah sepenuhnya terjadi apa adanya, tetapi juga merupakan tindakan positf yang 
dilakukan Allah (Yesaya 53:6,10). Pencobaan di padang gurun, penderitaan di taman 
Getsemani dan Golgota juga merupakan penderitaan yang secara khusus dialami oleh 
Tuhan Yesus.  

e. Penderitaan-nya dalam pencobaan. 

Pencobaan yang dialami Kristus membentuk bagian integral dari penderitaan-Nya. 
Pencobaan-pencobaan itu dialami-Nya dalam jalan penderitaan-Nya, Matius 4:1-11 

http://alkitab.mobi/?Yesaya+53%3A6%2C10
http://alkitab.mobi/?Matius+4%3A1-11
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(dan ayat paralelnya), Lukas 22:28; Yohanes 12:27, Ibrani 4:15; 5:7,8. Pelayanan-Nya 
di depan umum dimulai dengan suatu masa dimana Ia harus dicobai, dan bahkan 
setelah masa itu, pencobaan-pencobaan terus dialami-Nya dan berulang pada masa-
masa makin mendekati taman Getsemani. Hanya melalui setiap pencobaan yang 
manusia alami, Yesus dapat sepenuhnya menjadi Imam Besar yang turut merasakan 
penderitaan, dan akhirnya Ia dapat menjadi bukti kesempurnaan dan kemenangan 
(Ibrani 4:15; 5:7-9). Kita tidak dapat melepaskan diri dari kenyataan pencobaan Kristus 
sebagai Adam yang terakhir, betapa pun sulitnya bagi kita untuk memahami seseorang 
yang tidak dapat berdosa tetapi harus dicobai. Berbagai upaya pemecahan persoalan 
ini telah diusahakan, misalnya dengan mengemukakan bahwa dalam natur manusia 
Kristus, sebagaimana dengan natur dalam diri Adam, ada "nuda possibilitas peccandi", 
kemampuan abstrak untuk berdosa (Kuyper); bahwa kesucian Yesus adalah kesucian 
etis yang harus terus mencapai perkembangan dan terus mempertahankan diri dalam 
pencobaan (Bavinck); dan bahwa pencobaan itu sendiri sebetulnya berdasarkan 
hukum, dan berkenaan dengan naluri dan nafsu alamiah (Vos). Kendatipun demikian 
masih ada persoalan yang tinggal, bagaimana mungkin seseorang yang secara 
kenyataan tidak dapat berdosa, bahkan sama sekali tidak mempunyai kecenderungan 
terhadap dosa, tetapi harus berada di bawah pencobaan yang sesungguhnya.  

Sumber diedit dari: 
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/059/  

Prayer Request  

Kami mengajak para Sahabat YLSA untuk bersatu berdoa bagi pokok- pokok doa 
berikut ini:  

1. Bersyukur untuk anggota-anggota baru Sahabat YLSA. Kami berdoa agar visi 
misi yang telah Tuhan berikan kepada YLSA, bisa menjadi bagian dari visi misi 
mereka juga.  

2. Bersyukur untuk diluncurkannya Situs SABDA© pada awal Maret 2005 ini. 
Doakan supaya situs ini dapat menjadi berkat bagi masyarakat Kristen Indonesia 
secara luas.  

3. Doakan untuk "Greek Project" yang sedang dikerjakan YLSA sebagai bagian 
penting dalam pengembangan dari pelayanan Biblical Computing YLSA. Kiranya, 
hasil dari proyek ini dapat menolong banyak orang Kristen Indonesia 
mempelajari Alkitab dalam bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani.  

4. Doakan para sahabat YLSA yang telah setia memberikan sumbangan dana. 
Kiranya, berkat Tuhan ini dapat terus mendukung langkah- langkah kemajuan 
pelayanan YLSA.  

5. YLSA masih membutuhkan tenaga baru untuk penulis/penerjemah dan web 
designer. Mohon terus didoakan agar Tuhan kirim orang yang tepat untuk 
kebutuhan YLSA.  

  

http://alkitab.mobi/?Lukas+22%3A28
http://alkitab.mobi/?Yohanes+12%3A27
http://alkitab.mobi/?Ibrani+4%3A15%3B+5%3A7%2C8
http://alkitab.mobi/?Ibrani+4%3A15%3B+5%3A7-9
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/059/
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Appreciation  

UCAPAN TERIMA KASIH UNTUK PARA DONATUR  

Kemajuan pelayanan YLSA tidak terlepas dari dukungan para donatur dan Sahabat 
YLSA, yang dengan penuh sukacita telah membagikan berkatnya dan dukungannya 
kepada yayasan ini. Untuk itu dari hati kami yang paling dalam, kami ingin 
mengucapkan terima kasih banyak untuk dana dan dukungan yang telah Anda berikan 
bagi YLSA.  

Secara khusus kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada para donatur 
yang pada Pebruari 2005 ini telah mengirimkan sumbangan uang kepada YLSA. Di 
antara para donatur, ada beberapa donatur yang kami tidak bisa berikan ucapan terima 
kasih secara pribadi karena dalam pengiriman tidak dicantumkan identitas/alamat 
pengirim. Untuk itu kami ingin memberikan himbauan, apabila ada di antara Sahabat 
YLSA yang nanti akan memberikan sumbangan uang, mohon Anda 
memberitahukannya kepada kami/mencantumkan nama dan alamatnya, agar kami 
bukan hanya dapat memberikan ucapan terima kasih saja, tapi juga supada ada jalinan 
relasi yang erat dengan kami yang ada di YLSA. Demikian himbauan kami, terima kasih 
untuk perhatiannya.  

Sekali lagi, terima kasih banyak untuk setiap berkat yang telah Anda bagikan kepada 
kami. Kiranya, Tuhan memberkati pelayanan dan kehidupan Anda.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA - PEBRUARI 2005  

A. Pemasukan  

Sumbangan Lendy Wuleleng  Rp  1.334.500,00  (02/02/'05)  
Sumbangan TELAGA (Melani)  RP  500.000,00  (03/02/'05)  
Sumbangan NN (Jakarta)  Rp  5.000.000,00  (08/02/'05)  
Sumbangan Wiliam  Rp  130.000,00  (08/02/'05)  
Sumbangan Lily  Rp  500.000,00  (10/02/'05)  
Sumbangan Kornelius  Rp  800.000,00  (15/02/'05)  
Sumbangan FGBMI (Solo)  Rp  250.000,00  (16/02/'05)  
Bunga Bank  Rp  6.472,00   
Lain-lain  Rp  75.000,00   
  ___________   
Total Pemasukan  Rp   8.595.972,00  

B. Pengeluaran  

1. Biaya Operasional  Rp  6.649.151,00   
2. Biaya Kepegawaian  Rp  8.600.000,00   
  ___________   
TOTAL PENGELUARAN  Rp   15.249.151,00  

Ucapan Terima Kasih 
Sekali lagi, kami sangat bersyukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang telah mendukung 
kami dalam dana. Kami berdoa kiranya kasih Allah yang melimpah akan menaungi 
Anda selalu.  

Bagi Sahabat-sahabat YLSA yang lain yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung 
pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 006/April/2005  
Pengantar 

Salam sejahtera bagi Sahabat-sahabat YLSA,  

Pertama-tama, terima kasih untuk beberapa Sahabat YLSA yang telah melayangkan 
surat kepada kami sebagai respon atas diterbitkannya publikasi BERITA YLSA ini. Kami 
sangat bersyukur karena pada umumnya surat-surat tersebut bernada sangat positif 
dan mendukung. Dengan diterbitkannya publikasi ini, maka para pendukung, donatur, 
mitra dan staf lama YLSA menjadi lebih tahu tentang perkembangan yang terjadi di 
YLSA. Dengan demikian mereka bisa ikut bersyukur dengan kemajuan yang telah 
dicapai YLSA hingga saat ini.  

Namun demikian, kemajuan pelayanan YLSA tidaklah tanpa pergumulan. Beberapa 
kejadian terakhir membuat kami semakin menyadari bahwa "Perjuangan kita bukanlah 
melawan darah dan daging, tetapi ... melawan roh-roh jahat di udara." (Efesus 6:6) Ada 
dua kejadian besar yang terjadi bulan ini yang membuat kami sungguh merasa 
bergantung hanya kepada Tuhan saja. PERTAMA, server SABDA.org yang DOWN 
sehingga menyebabkan macetnya pelayanan online YLSA untuk beberapa waktu. Puji 
Tuhan, saat ini SABDA.org sudah kembali normal! KEDUA, mail server XC.org yang 
juga DOWN sehingga membuat semua email ke SABDA(at)xc.org menjadi tidak dapat 
diterima. Hingga saat ini XC.org masih belum stabil (sempat hidup beberapa waktu, lalu 
mati lagi (untuk lebih detailnya, silakan simak Kolom Inside YLSA).  

Dua kejadian yang kami sebutkan di atas sungguh di luar kontrol kami dan belum 
pernah terjadi sebelumnya. Kami cukup terpukul karena sebagian besar pelayanan 
kami bergantung pada kelancaran kedua server tersebut. Namun demikian, kejadian ini 
tidak mematahkan semangat kami, sebaliknya justru semakin membuktikan bahwa 
YLSA telah mengambil pelayanan yang strategis sehingga setan tertarik untuk 
menyerangnya. Puji Tuhan, Allah tidak pernah membiarkan kami berjalan tanpa tujuan. 
Jika iman kami sedang diuji, maka kami tahu kami akan keluar sebagai pemenang 
karena Tuhan ada di pihak kita.  

Terima kasih untuk Anda yang telah setia mendukung pelayanan YLSA, khususnya bagi 
para pendoa YLSA. Sudah terbukti bahwa doa Anda tidak sia-sia. Oleh karena itu, 
teruslah berdoa bagi pelayanan kami. Kiranya, Tuhan terus memakai YLSA untuk 
menjadi berkat bagi masyarakat Kristen Indonesia di mana pun mereka berada.  

Soli Deo gloria!  

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
<yulia(at)in-christ.net>  
Pimpinan YLSA   
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Latest News 

1. Peluncuran Situs Komunitas YLSA 

Untuk menjalin dan mempererat relasi antara Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) 
dengan para mitra, donatur, dan Sahabat YLSA serta pengguna produk pelayanan 
YLSA, maka YLSA merencanakan meluncurkan sebuah situs yang kami beri nama 
"Situs Komunitas Yayasan Lembaga SABDA"  
==> http://www.ylsa.org/forum/  

Situs yang merupakan wadah komunitas YLSA ini akan dikemas dalam bentuk Forum 
Diskusi ini. Para pengunjung, yang diharapkan adalah para pendukung YLSA, dapat 
bertanya jawab dengan pengurus dan staf YLSA dan mereka pun bisa memberikan 
saran dan masukan untuk kemajuan pelayanan YLSA. Selain itu, melalui situs ini, para 
anggota juga dapat menjalin relasi dengan sesama anggota Komunitas YLSA lainnya.  

Untuk memberikan batasan yang lebih rapi, maka Situs Komunitas YLSA ini 
menyediakan dua kategori diskusi utama:  

1. Forum YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) 
Forum ini disediakan khusus bagi Anda yang ingin mengetahui lebih banyak 
mengenai pelayanan YLSA atau ingin memberikan saran dan komentar untuk 
kemajuan pelayanan YLSA.  

2. Forum SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat) 
Forum ini disediakan bagi para pengguna SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan 
Alat-alat) yang ingin berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai Program atau 
Modul SABDA©.  

Untuk dapat ikut berdiskusi, Anda harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota. 
Untuk menjadi anggota, silakan klik link "Register", kemudian isi kolom yang ada dan 
ikuti petunjuk yang disediakan atau klik alamat berikut ini:  
==> http://www.ylsa.org/forum/index.php?action=register  

Melalui kesempatan ini, kami mengundang Anda para anggota "Berita YLSA" untuk 
menjadi anggota Situs Komunitas YLSA dan ikut bergabung berdiskusi tentang 
pelayanan YLSA. Kami tunggu partisipasi Anda di Situs Komunitas YLSA di:  
==> http://www.ylsa.org/forum/  

2. Penerbitan Milis Publikasi Baru "e-Leadership" 

Seperti yang kami beritakan pada BERITA YLSA Pebruari 2005 y.l. bahwa YLSA dan 
YLI merencanakan kerjasama untuk menggarap project Leadership. Sebagai langkah 
pertama untuk mewujudkan rencana tersebut, YLSA melalui sistem jaringan I-KAN 
(Internet--Komputer Alkitab Networks) akan menerbitkan publikasi baru yang diberi 
nama "e-LEADERSHIP". Publikasi elektronik ini akan diterbitkan secara berkala 
sebulan sekali dengan tema-tema khusus yang dipilih.  

http://www.ylsa.org/forum/
http://www.ylsa.org/forum/index.php?action=register
http://www.ylsa.org/forum/


Berita YLSA 2005 
 

37 
 

Peluncuran Publikasi e-LEADERSHIP ini merupakan sarana pendukung untuk Situs 
"Indonesia Christian Leadership Trainer Network and Resource Center" yang sekarang 
juga sedang dalam tahap pengerjaan. Kami berharap, kehadiran Publikasi e-
LEADERSHIP nantinya dapat menyiapkan jalan yang lebih mulus untuk pengembangan 
pelayanan pelatihan kepemimpinan Kristen, khususnya bagi masyarakat Kristen secara 
luas.  

Melalui Publikasi e-LEADERSHIP ini akan disajikan berbagai bahan (artikel, renungan, 
tips, dll.) dan informasi-informasi lain yang berguna bagi para leader dan trainer, 
hamba-hamba Tuhan, khususnya mereka yang memiliki beban dalam pengembangan 
kepemimpinan. Diharapkan dengan membaca bahan-bahan ini semakin banyak orang 
bisa dibekali dengan pengetahuan kepemimpinan yang benar-benar Alkitabiah untuk 
menunjang pelayanan dan pekerjaan Tuhan.  

 

Gratis: Download Alkitab Gratis  

Kabar sukacita bagi Anda! Melalui Situs SABDA.net yang dibangun khusus untuk 
menjadi sarana "Download Center", YLSA menyajikan modul-modul Alkitab Online 
terbesar di Indonesia yang bisa di-download secara GRATIS. Saat ini, Situs SABDA.net 
menyajikan 29 modul Alkitab (19 modul lama dari SABDA 2.0 dan 10 modul baru dari 
SABDA 3.0), dan lebih dari 10 modul adalah Alkitab dalam bahasa Indonesia/Melayu 
(mulai abad 18 sampai abad ini)!  

Untuk menjalankan modul terbaru tersebut, Anda bisa men-download "Program 
SABDA© 3.0" yang telah tersedia di Situs SABDA.net di bagian Program Utama. Bagi 
Anda yang sudah mempunyai program CD atau program SABDA versi 2.0, silakan 
memakai "Program Upgrade" yang juga dapat ditemukan di bagian Program Utama. Ini 
akan meng-upgrade sistem 2.0 Anda dengan program versi 3.0 agar dapat menjalankan 
modul/alkitab lama yang sudah terinstal bersama modul-modul Alkitab terbaru yang 
tersedia di SABDA.net.  

Semua modul Alkitab yang bisa di-DOWNLOAD GRATIS dilengkapi dengan deskripsi, 
kategori, nama file, dan juga besarnya ukuran file. Selamat men-download!  

Berikut ini adalah daftar 29 modul Alkitab yang ada di SABDA.net:  

10 MODUL TERBARU -- http://www.sabda.net/ Kitab Suci Injil (PB, 2000)  
Teks Perjanjian Baru Revisi (Terjemahan Baru) (PB, 1997)  
Today's Malay Version (PL+PB, 1996)  
Kitab Kudus Ende (PL+PB, 1970)  
Alkitab Melayu Baba (PB, 1913)  
Alkitab Shellabear (PL+PB, 1912) [DRAFT]  
Alkitab Klinkert (PB, 1870; PL sama dengan yang di Terjemahan Lama)  

http://www.sabda.net/
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Alkitab Klinkert (PB, 1863)  
Alkitab Leydekker (PB, 1733) [DRAFT; PL belum]  
Biblia Hebraica Stuttgartensia + Strong # (PL, 2004)  

19 MODUL LAMA -- http://www.sabda.net/modul_alkitab/ Alkitab Kabar Baik (PL+PB, 
1985)  
Alkitab Terjemahan Baru (PL+PB, 1974)  
Firman Allah Yang Hidup (PL+PB, 1989)  
Alkitab Terjemahan Lama (PL+PB, 1958)  

 
Authorised Version (King James Version) + Strong # (PL+PB, 1769)  
Bible In Basic English (PL+PB, 1965)  
Darby Translation (PL+PB, 1889)  
Revised Standard Version (PL+PB, 1946)  
Lutherse Vertaling (PL+PB, 1933)  
Statenvertaling ("Jongbloed" Ed.) + Strong # (PL+PB, 1997)  
Glory Union Chinese Bible (PL+PB, 1996)  
Jerome's Latin Vulgate (PL+PB)  
Stephanus Greek Text + Strong # + Parsing Info (PB, 1550)  
Westcott-Hort Greek Text + Strong # + Parsing Info (PB, 1881)  
Interlinear Greek New Testament + Strong # + AV (PB, 1894)  
Byzantine Majority Greek Text (PB, 1991)  
Biblia Hebraica Stuttgartensia (PL, 1967)  
Biblia Hebraica Stuttgartensia + Morphological (PL, 1967)  
Revised Apocrypha (1973)  

  

http://www.sabda.net/modul_alkitab/
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Inside YLSA:  

Seperti telah kami sebutkan dalam Editorial bahwa ada dua kejadian pada bulan ini 
yang menyebabkan pelayanan YLSA sangat terganggu. Berikut ini penjelasan yang 
lebih detail tentang dua kejadian tersebut.  

1. Mail Router dan Server SABDA(at)xc.org DOWN 

Setelah kami dihantam keras dengan masalah server SABDA.org, dan berhasil keluar 
dari masalah tersebut (baca point yang berikut), menyusul mail server SABDA dan 
XC.org yang mengalami masalah. Sejak 12 April 2005 hingga saat ini, mail server 
SABDA di XC.org mengalami mati/hidup sehingga mail center YLSA tidak dapat 
menerima surat dengan lancar. Hingga saat ini pun mail server SABDA(at)xc.org masih 
belum stabil (sempat hidup beberapa waktu, kemudian mati lagi).  

Gangguan ini di luar kontrol kami karena yang mengalami masalah adalah 
server/routing dari alamat domain SABDA(at)xc.org. Pengaruh yang paling kentara 
adalah dua 1) Banyak mail yang terkirim ke SABDA(at)xc.org hilang total, dan 2) 
beberapa publikasi I-KAN tidak dapat terkirim, di antaranya Publikasi e-JEMMi Edisi 
15/2005; e-BinaAnak Edisi 224/2005; e-Penulis 006/2005; dan e-Konsel Edisi 85/2005, 
yang seharusnya terbit antara tanggal 12 - 15 April 2005 (termasuk edisi BERITA YLSA 
ini).  

Tapi masalah yang sangat parah adalah surat-surat dari luar yang dikirim ke YLSA tidak 
dapat kami terima -- banyak mail hilang/bounce dalam dua minggu ini -- dan 
kemungkinan besar tidak akan dapat kami lacak lagi . Oleh karena itu, jika ada anggota 
Sahabat YLSA yang mengirim surat ke YLSA, mulai 12 April 2005 sampai saat ini, 
mohon berkenan mengirimkannya sekali lagi kepada kami karena kemungkinan besar 
surat Anda tidak sampai kepada kami.  

Kami bersyukur karena minggu lalu (antara 18 - 21 April 2005) kami masih dapat 
mengirimkan publikasi yang tidak dapat terkirim antara tanggal 12 - 15 April 2005 (e-
JEMMi Edisi 15/2005; e-BinaAnak Edisi 224/2005; dan e-Konsel Edisi 85/2005). 
Sedangkan publikasi untuk minggu ini masih menunggu untuk dikirim sampai mail 
server normal kembali.  

Kami berharap dan berdoa kepada Tuhan Yesus agar masalah XC.org dan mail server 
SABDA ini segera dapat diatasi dan kami dapat kembali mengirim dan menerima surat 
seperti biasa. Untuk semua dukungan dan bantuan doa yang telah Anda berikan kami 
mengucapkan terima kasih. Kami percaya peperangan ini akan kita menangkan 
bersama. Biarlah kita terus siap siaga, karena kita tahu Tuhan ada di pihak kita. PTL! 
(Praise The Lord).  
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2. Server SABDA.ORG Down: Domain/Hosting dan Situs Dipindah  

Sejak 25 Maret 2005 yang lalu hingga 5 April 2005 server SABDA.org DOWN, sehingga 
menyebabkan sebagian aktivitas besar online YLSA menjadi macet (situs-situs YLSA 
tidak dapat diakses). Kami sangat menyesalkan kejadian ini. Tapi, puji Tuhan! mulai 5 
April 2005 y.l. server SABDA.org telah HIDUP KEMBALI dan situs-situs YLSA dapat 
diakses lagi. Apa yang terjadi? Mungkin Anda bertanya.  

Beberapa waktu yang lalu hosting dimana server SABDA.org (dan domain) biasanya 
berada mengalami masalah, yaitu lokasi itu dijual ke pihak lain/baru. Sebagai akibatnya 
SABDA.org pun harus ikut berpindah, namun pihak lain tersebut ternyata tidak 
melakukan tugas perpindahan dengan baik dan profesional sehingga menyebabkan 
kekacauan sistem dan account YLSA. Sdr. Aldo adalah saudara seiman, rekan, dan 
mitra lama kami yang telah banyak membantu "baby sitting" server-server YLSA. 
Melihat situasi yang kurang baik ini, maka Sdr. Aldo dengan cepat mengambil 
keputusan untuk segera memindahkan server SABDA.org ke tempat lain lagi yang baru 
dan yang lebih profesional. Maka mulailah dilakukan rencana perpindahan ke hosting 
yang baru. Kami bersyukur karena Sdr. Aldo bersedia mengambil keputusan yang 
berkonsekuensi kerja berat ini, karena perpindahan ini berarti memindahkan semua 
situs-situs YLSA yang rata-rata berukuran sangat besar [1Gig+]. Namun, hal yang lebih 
memukul kami, khususnya Sdr. Aldo, adalah hal ini terjadi persis saat libur Hari 
Kematian Kristus dan PASKAH. Oleh karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya 
kepada masyarakat Kristen Indonesia karena menjelang dan sesudah PASKAH 
kemarin semua situs-situs YLSA tidak akan dapat diakses! Situs-situs milik YLSA yang 
ada di server SABDA.org adalah:  

1. Situs SABDA.org  
2. Situs SABDAweb  
3. Situs YLSA  
4. Situs e-MISI  
5. Situs PEPAK  
6. Situs Christian Counseling Center Indonesia (C3I)  
7. Situs e-Reformed  
8. Situs Sejarah Alkitab Indonesia (SAI)  
9. Situs LINKS  
10. Situs i-Humor  
11. Situs SABDA(C)  
12. Situs W2000  
13. Situs Buku Tamu YLSA  
14. In-Christ.net  
15. dan beberapa yang lain.  

[Sedangkan situs YLSA yang lain hanya mengalami masalah sedikit (Situs SABDA.net, 
Situs TELAGA, Situs PESTA Online, dan Situs Christian Writers' Club, Gudang) karena 
sebagian besar dari keempatnya di-hosting di server lain, yaitu YLSA.org dan 
SABDA.net, bukan di domain/lokasi SABDA.org.]  
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Perpindahan ke tempat hosting baru ini memakan waktu yang sangat banyak karena 
server SABDA.org bukan hanya mengalami perubahan lokasi tempat secara fisik, 
melainkan juga mengalami perubahan sistem, setting, dan management. Puji Tuhan, 
dalam masa sulit ini Sdr. Kalpin Erlangga (mantan staf YLSA) bersedia campur tangan 
membantu, sehingga bersama Sdr. Daniel (Staf YLSA internal yang bertanggung jawab 
menangani server-server YLSA) dan Sdr. Aldo, mereka bertiga dengan tidak kenal lelah 
mengusahakan agar seluruh perpindahan ke hosting yang baru ini bisa ditangani 
dengan baik dan semua situs YLSA bisa diakses kembali. (Ucapan terima kasih kami 
sampaikan dalam Kolom Appreciation).  

Selama server SABDA.org DOWN (mulai 25 Maret sampai 4 April 2005 2005), bukan 
hanya situs-situs YLSA yang tidak dapat diakses, tapi berpengaruh juga pada mail-mail 
YLSA yang menggunakan domain/alamat email (at)SABDA.org dan (at)In-Christ.net. 
Karenanya, pengiriman surat ke YLSA juga mengalami gangguan -- tidak bisa terima 
surat apa pun. Oleh karena itu, bagi Sahabat YLSA yang pada tanggal-tanggal di atas 
mengirimkan surat ke alamat SABDA.org, kami mohon agar Anda mengirimkannya 
kembali kepada kami, karena kemungkinan besar surat-surat Anda tersebut tidak 
sampai ke mailbox kami. :(  

Akibat yang lain adalah kelambatan pengiriman publikasi YLSA kepada para 
pelanggan, atau bahkan mungkin pengiriman kami tersebut tidak sampai sama sekali. 
Jika ada Sahabat YLSA yang merasa ada edisi- edisi publikasi I-KAN yang tidak terkirim 
kepada Anda pada tanggal- tanggal di atas, silakan Anda berkunjung ke situs arsip kami 
untuk mendapatkan edisi yang Anda inginkan, di alamat:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/  

Beberapa saat setelah server SABDA.org hidup kembali, kami menerima beberapa 
surat yang sangat mendorong kami untuk terus terjaga dan melayani Tuhan dengan 
lebih setia. "Thanks for caring and praying!" Dua contoh surat tersebut adalah sebagai 
berikut:  

From: Jonathan K. Tunggal 
 >Saya baru saja membaca apa yang terjadi dengan server 
 >Sabda. Saya hanya ingin terus memberi semangat 
 >kepada tim Sabda yang telah bekerja keras untuk Dia 
 >dan juga, umat Kristiani di Indonesia. Tuhan Yesus 
 >sendiri yang memberkati dan membalas setiap jerih 
 >payah yang telah Anda lakukan. Itu pasti! 
 >Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih atas 
 >pelayanan tim Sabda. Adalah suatu berkat yang sangat 
 >berharga bagi situs Kasih Kekal dan sekali lagi, 
 >terima kasih. 
 >Tuhan menyertai dan memberkati 
 >Jonathan K Tunggal 
 >a/n Kasih Kekal 
 >www.kasihkekal.org 

http://www.sabda.org/publikasi/
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From: Januar 
 >Shalom,Puji Tuhan Yesus situs ini bisa diakses lagi. Sebab saya 
 >banyak bergantung dengan materi dari www.sabda dalam menerbitkan 
 >buletin bulanan di gereja kami maupun persiapan renungan 
 >singkat. Sekali lagi, Puji Tuhan. 
 >Januar  

Kepada Sahabat-sahabat YLSA yang telah menulis kepada kami, terima kasih untuk 
suratnya dan dorongan semangatnya. PTL! Selamat melayani.  

Prayer Request  

Kami mengajak para Sahabat YLSA untuk bersatu berdoa bagi pokok- pokok doa 
berikut ini:  

1. Bersyukur karena Server SABDA.org telah kembali normal setelah beberapa 
waktu yang lalu sempat down dan berdoa untuk Mail Server SABDA(at)xc.org 
agar dapat berjalan normal kembali.  

2. Doakan untuk peluncuran Situs Komunitas YLSA agar dapat menjadi wadah 
interaksi yang efektif bagi para Mitra dan Sahabat YLSA.  

3. Berdoa untuk penerbitan perdana Publikasi "e-Leadersip" agar Allah memberikan 
hikmat kepada pimpinan dan staf redaksi untuk mempersiapkan segala sesuatu 
yang dibutuhkan untuk kelancaran penerbitannya. Doakan agar publikasi ini 
menjadi berkat bagi banyak orang.  

4. Doakan mitra YLSA, yaitu Aldo Febro dan Kalpin Erlangga Silaen yang setia 
membantu dan mendukung pelayanan YLSA dalam hal-hal teknis agar Tuhan 
senantiasa memberkati kehidupan mereka dan agar melalui hidup mereka nama 
Tuhan semakin dimuliakan.  
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Appreciation  

Ucapan Terima Kasih untuk Aldo Febro dan Kalpin E.S.  

Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya, perpindahan server SABDA.org ke 
hosting yang baru tidak mungkin dapat berjalan lancar tanpa bantuan orang-orang luar 
yang setia mendukung pelayanan YLSA. Pada kesempatan ini, dari hati yang paling 
dalam disertai dengan rasa syukur yang besar, kami ingin mengucapkan terima kasih 
kepada Sdr. ALDO FEBRO dan Sdr. KALPIN ERLANGGA SILAEN.  

Mereka berdua meskipun secara fisik tidak berada di kantor YLSA, tapi hati mereka ada 
bersama-sama kami. Dengan tidak kenal lelah mereka telah membantu perpindahan 
hosting server SABDA.org hingga sekarang bisa hidup normal lagi. Sdr. Aldo Febro saat 
ini berdomisili di Amerika, sedangkan Sdr. Kalpin Erlangga Silaen berdomisili di Jakarta. 
Jauhnya jarak ternyata tidak menjadi penghalang untuk mereka terus mendukung 
pelayanan YLSA. Kami sungguh mengucap syukur, dan kami percaya Tuhan akan 
memberkati jerih payah mereka berdua. "Nama Tuhan kiranya semakin dimuliakan 
melalui hidup dan karya Anda berdua".  

  



Berita YLSA 2005 
 

44 
 

Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA - MARET 2005  

A. Pemasukan  

Sumbangan Gunawan + Kristina  Rp  1.000.000,00  (05/03/'05)  
Sumbangan Kornelius  Rp  900.000,00  (03/03/'05)  
Sumbangan TELAGA  RP  500.000,00  (16/03/'05)  
Sumbangan Lain-lain  Rp  60.000,00   
Bunga Bank  Rp  2.448,00   
  ___________   
Total Pemasukan  Rp   2.462.448,00  

B. Pengeluaran  

1. Biaya Operasional  Rp  3.087.501,00   
2. Biaya Kepegawaian  Rp  8.975.000,00   
  ___________   
TOTAL PENGELUARAN  Rp   12.062.501,00  

Ucapan Terima Kasih 
Sekali lagi, kami sangat bersyukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang telah mendukung 
kami dalam dana. Kami berdoa kiranya kasih Allah selalu melimpah dalam hidup Anda.  

Bagi Sahabat-sahabat YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana bagi 
pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 007/Juni/2005  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih,  

Secara resmi kami baru saja memasang Ringkasan Laporan Pelayanan YLSA 2004 di 
Situs YLSA < http://www.sabda.org/ylsa/ >, baik dalam bahasa Inggris maupun dalam 
bahasa Indonesia. Melihat laporan ini kami sungguh mengucap syukur akan penyertaan 
Tuhan yang luar biasa bagi pelayanan YLSA. Dari tahun-tahun yang kami lalui, kami 
melihat Tuhan terus tambahkan hal-hal baru dan tanggung jawab baru dalam pelayanan 
YLSA. Oleh karena itu, bagian utama dari BERITA YLSA Juni 2005 ini akan kami 
dedikasikan khusus untuk memberikan Laporan Pelayanan YLSA 2004 kepada para 
Sahabat YLSA. Kiranya, melalui laporan ini para Sahabat YLSA dapat semakin 
terbeban untuk berdoa bagi pelayanan YLSA.  

Menapaki bulan keenam tahun 2005 ini, kami semakin diingatkan Tuhan bahwa masih 
banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Perjuangan kami ke depan masih panjang. 
Oleh karena itu, sekali lagi kami bersyukur untuk BERITA YLSA yang dapat kami pakai 
untuk menjadi sarana melaporkan kegiatan-kegiatan YLSA dan untuk merangkul lebih 
banyak Sahabat YLSA untuk terlibat dalam pelayanan YLSA, baik melalui dukungan 
doa maupun dana. Karena itu, sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih untuk 
kesetiaan para Sahabat YLSA. Dukungan Anda sangat berharga bagi kami. Kiranya 
berkat Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan Anda semua. Selamat melayani.  

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
<yulia(at)in-christ.net>  
Pimpinan YLSA  

PS: Melalui surat ini kami juga memberitahukan bahwa Berita YLSA Edisi Mei 2005 
diundur Juni 2005. Dan untuk selanjutnya, Berita YLSA akan terbit pada awal bulan.  

  

http://www.sabda.org/ylsa/
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Latest News 

1. Modul-modul Baru di SABDA.net 

Ini merupakan kabar gembira bagi para pengguna SABDA, karena Situs SABDA.net, 
yaitu situs SABDA Download Center, telah meng-upload lagi cukup banyak Modul-
modul SABDA yang baru. Untuk itu segeralah berkunjung ke < http://www.sabda.net/ > 
untuk mendapatkan modul- modul tersebut secara gratis. Berikut ini daftar bahan/modul 
baru yang telah di-upload:  

• Modul Alkitab 1. Alkitab Bahasa Indonesia: 
Perjanjian Baru terjemahan WBTC [draft] (PB, 2004)  
[Bulan lalu kami telah meng-upload 10 versi Alkitab Bahasa Indonesia <link 
Berita YLSA-April>. Jadi jumlah Alkitab versi Bahasa Indonesia yang sekarang 
dimiliki SABDA adalah 14 buah (7 Perjanjian Lama dan 7 Perjanjian Baru)].  

• Alkitab Bahasa Inggris:  
a. The Message Bible by Eugene Peterson (PL+PB, 2002)  
b. New King James Version (PL+PB, 2002)  
c. Philips New Testament in Modern English (PB, 1972)  
d. Revised Webster Version (PL+PB, 1833)  
e. GOD'S WORD (PL+PB, 1995)  

• Bahasa Yunani: 
The Analytic Septuagint (PL+PB) --> [LXXM]  

• Modul Biblika 1. Kamus dan Sistem Topik:  
a. Bahasa Indonesia 

Kamus Kompilasi -- gabungan dari kamus:  
1. Kamus Alkitab (Gering)  
2. Kamus Alkitab (Herbert Haag)  
3. Kamus Kecil (TB, BIS, Kamus Singkat)  
4. Kamus Tokoh Alkitab (Full Life)  
5. Kamus Peta & Nama Tempat  
6. Kamus Barclay  
7. Pedoman Pokok Isi Alkitab  
8. 200 Topik Penting  
9. Daftar Kata Yunani-Indonesia (Yoppi)  

b. Bahasa Inggris  

10. Easton's Bible Dictionary  
11. American Tract Society Bible Dictionary  
12. International Standard Bible Encyclopedia (ISBE)  
13. Naves Topical Bible  
14. Smith's Bible Dictionary  
15. Torrey's New Topical Textbook  

• Leksikon:  
a. Hebrew and Equivalent Septuagint Greek  

http://www.sabda.net/
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b. Septuagint Greek in NT and Equivalent Hebrew  
• Catatan Ayat:  

a. Catatan Kompilasi  
b. The New John Gill Exposition of the Entire Bible  
c. Jamieson, Faussett, and Brown Commentary  
d. Barnes Notes on the New Testament  
e. The New Matthew Poole's Commentary of the Entire Bible  
f. Calvin's Commentaries  
g. Geneva Bible Footnotes 1599  

• Pengantar Alkitab: 
Pengantar Kompilasi  

• Judul Perikop Alkitab: 
Judul Kompilasi  

2. Milis Diskusi e-Wanita Aktif Kembali 

Puji Tuhan! Setelah tidak aktif selama kurang lebih satu tahun, salah satu milis YLSA 
yang terselenggara lewat jaringan I-KAN, yaitu Milis Diskusi e-Wanita, mulai 
pertengahan April 2005 aktif kembali dengan dimoderatori oleh Davida Welni Dana.  

Milis yang memiliki 140 anggota ini khusus ditujukan hanya bagi para wanita 
Kristen/Katholik saja. Sedangkan misinya adalah untuk saling membangun dan 
menguatkan iman dalam Kristus. Sejak aktif kembali, milis ini telah aktif mendiskusikan 
berbagai macam topik, baik tentang kewanitaan maupun kekristenan. Selain itu, mereka 
juga berbagi artikel yang menjadi berkat bagi para anggotanya.  

Dengan hidupnya kembali milis e-Wanita ini, kami ingin mengundang para sahabat 
YLSA, khususnya para wanita, atau yang memiliki istri/ rekan/sahabat wanita yang 
tertarik untuk bergabung dan saling membangun. Untuk itu silakan mendaftarkan diri 
dengan mengirimkan e-mail kosong ke:  
==> <owner-i-kan-wanita(at)hub.xc.org>  

Selamat berdiskusi dan mari menikmati berkat persekutuan di Milis e-Wanita.  

3. Update Situs LINKS 

Situs LINKS, yang adalah Situs Christian Directory Service terbesar dalam bahasa 
Indonesia, telah meng-update data-datanya dengan menambahkan 133 alamat situs 
dan milis Kristen baru ke dalam databasenya. Jadi, jumlah total data alamat situs dan 
milis di database LINKS sekarang telah mencapai jumlah 1.309 data.  

Kami mengucapkan terima kasih jika ada Sahabat YLSA yang telah membantu kami 
dengan mengirimkan informasi alamat-alamat situs yang belum ada di Situs LINKS. 
Beberapa situs yang kami terima dari para pengunjung di antaranya adalah:  
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a. Program Alkitab versi Dmedia -- Kristen Online  
==> http://www.kristenonline.com/alkitab.htm  

b. Gereja Kristen Jawa Tanjung Priok  
==> http://gkjtp.org  

c. IFGF GISI Melbourne  
==> http://www.ifgfmelbourne.com  

Secara berkala, kami akan terus meng-update Situs LINKS dengan menambahkan 
alamat-alamat situs/milis baru supaya lebih banyak lagi data yang dimiliki Situs LINKS. 
Kami mengundang para Sahabat YLSA yang memiliki informasi situs-situs baru untuk 
mengirimkannya kepada kami. Untuk itu, sebelumnya kami mengucapkan terima kasih.  

 

Gratis: Bahan-Bahan Seputar Roh Kudus  

Anda tidak perlu lagi menggunakan situs mesin pencari untuk menemukan berbagai 
bahan dan informasi mengenai Roh Kudus karena YLSA menyediakan banyak sekali 
sumber bahan informasi mengenai Roh Kudus yang bisa Anda dapatkan dengan gratis. 
Silakan simak informasi berikut ini:  

Arsip Publikasi SABDA.org 

Melalui Situs SABDA.org, Anda bisa mendapatkan semua arsip publikasi YLSA yang 
membahas tema Roh Kudus yang akan memperkaya wawasan Anda.  

1. Arsip Milis Publikasi e-BinaAnak 
e-BinaAnak Edisi 123/2003: Doktrin: Roh Kudus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/123/ 
e-BinaAnak Edisi 175/2004: Pentakosta  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/175/ 
e-BinaAnak Edisi 195/2004: Mengenal Roh Kudus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/192/  

2. Arsip Milis Publikasi e-JEMMi (Jurnal Elektronik Minggguan Misi) 
e-JEMMi Edisi No. 10 Vol. 5/2002: Hari Doa Sedunia  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/10/ 
e-JEMMi Edisi No. 21 Vol. 5/2002: Pentakosta  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/21/ 
e-JEMMi Edisi No. 22 Vol. 6/2003: Amanat Agung dan Roh Kudus (1)  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/22/ 
e-JEMMi Edisi No. 23 Vol. 6/2003: Amanat Agung dan Roh Kudus (2)  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/23/  

3. Arsip Milis Publikasi e-Konsel 
e-Konsel Edisi 016/2002: Peranan Roh Kudus dalam Konseling  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/016/  

http://www.kristenonline.com/alkitab.htm
http://gkjtp.org/
http://www.ifgfmelbourne.com/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/123/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/175/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/192/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/10/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/21/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/22/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/23/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/016/
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4. Arsip Milis Publikasi e-Reformed 
e-Reformed Edisi 09/IX/2000: Roh Kudus dan Doa  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/009/ 
e-Reformed Edisi 061/V/2005: Roh Kudus dan Alkitab  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/061/  

5. Arsip Milis Publikasi ICW (Indonesian Christian WebWatch) 
ICW Edisi 1048/2005: Roh Kudus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1048/  

• Roh Kudus -- C3I (Christian Counseling Center Indonesia)  

Artikel yang berjudul: "Peranan Roh Kudus dalam Konseling", dan "Tips: Pembimbingan 
adalah Pekerjaan Roh Kudus", bisa Anda dapatkan di Situs C3I.  
==> http://www.sabda.org/c3i/  

• Roh Kudus -- e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)  

Artikel yang berjudul "Roh Kudus dan Doa", dan sebuah buku online yang berjudul 
"Allah Itu Esa di dalam Tritunggal Yang Kudus" bisa Anda baca melalui alamat di bawah 
ini:  
==> http://www.sabda.org/misi/artikel_isi.php?id=3  
==> http://www.sabda.org/misi/book_isi.php?id=20  

• Roh Kudus -- PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen)  

Karena Situs PEPAK ditujukan untuk pelayanan anak maka bahan-bahan yang ada 
sangat cocok digunakan dalam mengajar Sekolah Minggu. Beberapa bahan yang akan 
Anda temukan antara lain berjudul: "Roh Tuhan adalah Kudus", "Materi-materi Cerita 
tentang Roh Kudus", "Mengenal Roh Kudus". OK, langsung saja jelajahi Situs PEPAK 
di:  
==> http://www.sabda.org/pepak/  

• Roh Kudus -- SABDAweb  

Situs SABDAweb menyediakan fasilitas search yang canggih, silakan masukkan kata 
"Roh Kudus" dalam "Cari Kata(- kata)" atau "Temukan dalam Alkitab". Tidak cukup 
hanya sampai di sini, Anda juga dapat mencari makna mengenai Roh Kudus melalui 
fasilitas Kamus yang dapat Anda temukan di menu "Alat-alat". Anda ingin segera 
mencoba? Silakan masuk ke alamat berikut ini:  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/  

Inside YLSA: Pelayanan YLSA Tahun 2004  

Perjalanan pelayanan YLSA sepanjang tahun 2004 yang lalu merupakan pengalaman 
yang luar biasa bersama Tuhan. Selain kerikil-kerikil tajam yang Tuhan izinkan kami 
lalui, ada banyak saat-saat berharga yang Tuhan tunjukkan agar kami terus memacu 

http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/009/
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/061/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1048/
http://www.sabda.org/c3i/
http://www.sabda.org/misi/artikel_isi.php?id=3
http://www.sabda.org/misi/book_isi.php?id=20
http://www.sabda.org/pepak/
http://www.sabda.org/sabdaweb/
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diri untuk semakin maju dan bersandar secara total pada tuntunan langkah-Nya. Kami 
bersyukur karena Tuhan memakai para donatur, mitra, relawan, sahabat YLSA, dan 
tentu saja para staf YLSA, untuk bekerjasama mendukung pelayanan YLSA, baik dalam 
bentuk doa maupun dukungan-dukungan lain. Melalui dukungan merekalah kami dapat 
melalui perjalanan tahun 2004 ini dengan hati yang terus terarah kepada Tuhan.  

Jika Anda berkunjung ke situs YLSA <http:www.sabda.org/ylsa/> dan melihat Rencana 
5 tahun ke depan YLSA, yang kami buat awal tahun 2004 y.l., maka Anda akan ikut 
bersyukur dengan kami karena ada beberapa rencana/mimpi yang sudah terwujud di 
tahun 2004. Di antaranya, kerinduan agar YLSA memiliki kantor kerja staf yang 
memadai. Puji Tuhan, pada Oktober 2004, secara resmi YLSA telah memakai kantor 
yang baru. Kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena sebagian dari biaya 
pembangunan adalah sumbangan dari para Sahabat YLSA. Selain itu, kerinduan yang 
lain adalah agar YLSA mengembangkan sistem managemen yang lebih baik. Puji 
Tuhan, sejak awal tahun 2004, setelah melewati "trials and errors", kami dapat 
berbenah diri sehingga akhir tahun 2004 kami bisa mengatur sistem kerja yang lebih 
baik dan profesional, dan diharapkan dari tahun ke tahun bisa semakin lebih 
disempurnakan.  

Beberapa hasil nyata dari pelayanan YLSA tahun 2004 dapat dilihat dari terus 
berkembangnya pelayan situs-situs YLSA dan juga publikasi- publikasi YLSA. Berikut 
ini beberapa penjelasan yang dapat kami berikan, termasuk pengembangan proyek CD 
SABDA:  

Pelayanan Situs-situs YLSA (18 Situs) Selama tahun 2004, situs-situs YLSA telah 
dikunjungi lebih dari 60 ribu pengunjung setiap bulannya. Ini adalah berita yang sangat 
menggembirakan karena angka ini meningkat 30% lebih dibanding tahun sebelumnya, 
dan terus bergerak naik hingga awal 2005 ini. Kami bersyukur, semakin banyak orang 
memperoleh berkat melalui lebih dari 18 situs YLSA yang aktif. Peluncuran 4 situs baru 
seperti YLSA, LINKS, i-Humor, dan Situs Komunitas CWC, diharapkan dapat semakin 
memperkaya sumber-sumber informasi kekristenan online di tengah- tengah 
masyarakat Kristen Indonesia.  

Pelayanan Publikasi-publikasi YLSA (12 Publikasi) Hal yang sama terjadi pada kedua 
belas publikasi YLSA. Lebih dari 15 juta halaman publikasi telah terkirim kepada 60 ribu 
lebih pelanggan selama tahun 2004. Jumlah ini meningkat kira-kira 10% lebih dibanding 
dengan tahun sebelumnya. Merupakan hal yang memberi semangat ketika kami juga 
menerima banyak surat dari para pelanggan di sepanjang tahun 2004 yang berisikan 
ucapan terima kasih karena bahan-bahan yang kami sebarluaskan melalui sistem I-
KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network) ini. Dua publikasi baru berhasil diluncurkan 
YLSA di tahun 2004, yaitu Publikasi e-Penulis dan BERITA YLSA. Diharapkan 
publikasi-publikasi baru dari YLSA akan menyusul muncul di tahun 2005.  

CD SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat) Selama satu tahun terakhir ini 
waktu dan tenaga kami banyak tersedot untuk melanjutkan penyelesaian proyek CD 
SABDA versi 3.0. Namun, sayang sekali hasil yang kami capai jauh dari yang kami 
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harapkan. CD SABDA versi 3.0 yang seyogyanya selesai sebelum akhir 2004 ini 
ternyata harus mundur sampai hampir pertengahan 2005. Seperti yang pernah kami 
bahas di BERITA YLSA sebelumnya, CD SABDA ini diharapkan akan memuat lebih dari 
100 buku dan banyak versi Alkitab Bahasa Indonesia. Mohon dukungan para Sahabat 
YLSA agar proyek CD SABDA ini dapat segera diselesaikan dan distribusikan dalam 
waktu dekat ini.  

Pengembangan SDM YLSA Selama tahun 2004, staf YLSA, yang berjumlah rata-rata 
15 orang, mengalami "ups and downs". Beberapa staf keluar dan beberapa staf baru 
masuk. Tapi hal yang menggembirakan adalah terbentuknya Tim HRD YLSA 
(Personalia) secara resmi di awal tahun 2004. Melalui banyak pengalaman yang terjadi, 
Tim HRD belajar membuat sistem yang diharapkan dapat menolong pengaturan staf 
secara lebih profesional. Selain itu, Tim ini juga telah membantu meningkatkan 
kemampuan staf YLSA dengan memberikan training-training, baik di kantor (setiap 
Senin dan Jumat) maupun di luar kantor, untuk mengembangkan kerohanian, 
kepribadian, dan kemampuan staf YLSA.  

Sarana dan Prasarana Puji Tuhan selama tahun 2004, YLSA mendapat beberapa 
bantuan hosting server bagi pelayanan internet kami, di antaranya adalah berkat usaha 
dari rekan pelayanan kami yang setia Sdr. Aldo, juga pelayanan dari Kristianinet (Sdr. 
Alex). Sedangkan pelayanan milis-milis I-KAN (sistem Lyris) dapat terselenggara atas 
bantuan dari GRC (Global Resources for Computing). Ada beberapa gangguan teknis 
yang sempat kami alami selama tahun 2004, tapi puji Tuhan semua itu dapat kami lalui 
dengan cukup baik. Beberapa perangkat komputer yang bergiliran mengalami 
kerusakan dan kebutuhan hard disk yang terus meningkat merupakan tantangan bagi 
pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana YLSA. Besar harapan kami untuk bisa 
meningkatkan sarana dan prasarana ini di tahun 2005, karena bagaimanapun juga, 
untuk bisa melayani dengan baik, alat-alat komputer khususnya, perlu mendapat 
perhatian yang cukup serius.  

Keuangan Keuangan YLSA di tahun 2004 belum bisa dikatakan tercukupi, karena 
masih sedikit sekali donatur yang terlibat membantu kebutuhan YLSA, apalagi dengan 
proyek pembangunan Kantor YLSA yang dimulai pada Juli 2004 dan selesai pada 
Oktober 2004. Keuangan YLSA menjadi sangat menderita. Segala usaha coba kami 
lakukan untuk bisa menghemat pengeluaran, tapi karena dana yang masuk sangat 
sedikit dibandingkan dengan pengeluarannya, maka kekurangan tahun 2004 cukup 
membebani pengurus. Namun demikian, kami sangat mengucap syukur untuk tiga 
donatur tetap yang tercatat selama tahun 2004, yaitu Sdr. Gunawan (+istri); Sdr. 
Yohanes Kornelius; dan yayasan SYS (Shepherd of Your Souls). Oleh karena itu, 
tidaklah berlebihan kalau melalui kesempatan ini kami mengajak para sahabat YLSA 
untuk berdoa agar jumlah dana yang masuk bagi pelayanan YLSA di tahun 2005 bisa 
lebih naik.  

Penutup Demikian laporan yang bisa kami sampaikan tentang pelayanan YLSA tahun 
2004. Suka duka telah kami lalui bersama dalam pelayanan ini, namun kami melihat 
berkat Tuhan yang luar biasa telah Tuhan curahkan kepada masyarakat Kristen 
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Indonesia melalui pelayanan YLSA. Oleh karena itu, kesulitan tidak membuat hati kami 
tawar untuk terus maju bagi Tuhan. Harapan kami, Tuhan terus memberikan hikmat, 
kesempatan dan kemampuan agar kami bisa terus dipercaya untuk melakukan 
pelayanan di YLSA ini.  

Untuk melihat Laporan Pelayanan YLSA Tahun 2004 ini secara lebih detail, silakan 
berkunjung ke:  
==> http://www.sabda.org/ylsa/profil_ind  
(Laporan dalam bahasa Indonesia)  
==> http://www.sabda.org/ylsa/profil_eng  
(Laporan dalam bahasa Inggris)  

Stop Press  

YLSA akan Muncul di Majalah GetLIFE! 

Pada Mei 2005 yang lalu, kami dihubungi oleh Redaksi Majalah Kristen "GetLIFE! " agar 
YLSA bersedia tampil dalam Kolom LIFE!CALLING Edisi Juli 2005. Kami sangat 
gembira menyambut undangan tersebut karena hal ini sekaligus bisa menjadi promosi 
bagi pelayanan Yayasan Lembaga SABDA, khususnya untuk masyarakat Kristen 
Indonesia yang belum mengenal YLSA. Oleh karena itu, kami undang para Sahabat 
YLSA untuk rame-rame beli/baca majalah GetLIFE! Edisi Juli 2005. Dengan semakin 
mengenal YLSA, mudah-mudahan Anda akan semakin sayang sama YLSA. Iya, khan? 
PTL!! (Praise The Lord!!)  

Prayer Request  

Kami mengajak para Sahabat YLSA untuk bersatu berdoa bagi pokok- pokok doa 
berikut ini:  

1. Bersyukur atas penyertaan yang telah Tuhan berikan bagi pelayanan YLSA di 
tahun 2004. Kemuliaan hanya bagi DIA yang Mahatinggi. Doakan untuk 
pelayanan YLSA tahun 2005 ini, kiranya, Tuhan terus memberikan arah dan 
hikmat bagi semua pelayanan yang dikerjakan.  

2. Bersyukur karena pada Mei 2005 lalu, kami telah meng-upload modul-modul 
Baru di SABDA.net. Doakan supaya bisa menjadi berkat bagi para pemakai.  

3. Bersyukur untuk Milis Diskusi e-Wanita karena telah aktif kembali. Berdoa untuk 
moderatornya, Davida Welni Dana, supaya dapat menolong anggota-anggotanya 
untuk saling menguatkan dan berbagi berkat rohani.  

4. Bersyukur juga karena pada Mei 2005, Situs LINKS telah menambah data-data 
baru. Doakan agar situs ini dapat menolong orang Kristen untuk menemukan 
situs-situs yang memperkaya kerohanian mereka.  

5. Bersyukur atas kelahiran putra-putri Keluarga ANKY dan Keluarga ERY (mantan 
staf YLSA). Doakan untuk pemulihan selanjutnya kedua bayi ini agar Tuhan terus 
melindungi dan memelihara mereka.  

http://www.sabda.org/ylsa/profil_ind
http://www.sabda.org/ylsa/profil_eng
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Appreciation  

Berita dari Mantan dan Staf YLSA 

NEW BABIES! 
Kami ingin mengucapkan: Congratulation!! untuk dua mantan staf YLSA yang baru saja 
mendapatkan buah hatinya yang pertama, pada hari yang sama, yaitu Senin, tanggal 2 
Mei 2005. Dua keluarga yang berbahagia ini adalah:  

1. Franky Mamahit dan Sari 
Nama anak: ADRIEL DARREN MAMAHIT  

2. Ery Widianto dan Asih 
Nama anak: ELISABET CHRISTY ERASTRA  

"Keluarga Besar Yayasan Lembaga SABDA mengucapkan selamat untuk kehadiran 
anggota baru dalam keluarga Anda. Didiklah anak Anda untuk mengasihi Tuhan dan 
kiranya mereka bertumbuh menjadi anak yang ceria dan patuh kepada orangtua."  

Kami juga menginformasikan bahwa kedua bayi tersebut sempat berada di rumah sakit 
karena "HIPERBILIRUBIN" (warna kulit bayi yang kuning). Bersyukur karena Tuhan 
memelihara mereka sehingga mereka beroleh kesembuhan. Kiranya, Tuhan senantiasa 
memberi kesehatan kepada kedua bayi tersebut.  

Sekali lagi, selamat buat ANKY dan SARI serta ERY dan ASIH!  

ULANG TAHUN STAF YLSA Salah satu staf YLSA pada Mei 2005 lalu merayakan 
ulang tahunnya yang ke-26, yaitu Sdr. Tri Hardhono, Pimp. Redaksi ICW (Indonesian 
Christian Webwatch) dan webmaster CWC (Christian Writers' Club).  

“  "Met ulang tahun, ya Dhono. Berkat Tuhan terus menyertaimu selalu dan biarlah 
kehendak Tuhan terjadi dalam hidupmu. Juga semoga proyek menulis bukunya 

cepat selesai."  ”  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA - APRIL 2005  

A. SUMBANGAN  

Gunawan & Kristina (via Danamon)  Rp  1.000.000,00  (06/04/'05)  
Isack Fora (via Danamon)  Rp  300.000,00  (04/04/'05)  
Yohanes Kornelius (via BCA)  RP  800.000,00  (04/04/'05)  
Agung (via BCA)  Rp  300.000,00  (13/04/'05)  
Yulia (via Danamon)  Rp  350.000,00  (18/04/'05)  
Surance/Kasih Kekal (via BCA)  Rp  500.000,00  (18/04/'05)  
Agus Shandi W (via BCA)  Rp  200.000,00  (20/04/'05)  
TELAGA (via BCA)  Rp  500.000,00  (21/04/'05)  
Rudi Samuel (via Danamon)  Rp  100.000,00  (26/04/'05)  
Lain-lain (via Danamon)  Rp  160.000,00   
Bunga Bank  Rp  7.204,00   
  ___________   
Total Pemasukan  Rp   4.217.204,00  

B. PENGELUARAN  

1. Biaya Operasional  Rp  2.428.180,00   
2. Biaya Kepegawaian  Rp  8.600.000,00   
  ___________   
TOTAL PENGELUARAN  Rp   11.028.180,00  

Ucapan Terima Kasih 
Kami mengucap syukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang setia mendukung 
pelayanan YLSA lewat dana dan doa. Kiranya, kasih Allah selalu melimpah dalam hidup 
dan pelayanan Anda.  

Kami menyambut gembira Sdr. Isack, Agung, Agus dan Yay. Kasih Kekal yang baru 
bulan ini bergabung menjadi donatur YLSA. Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan 
memberkati Anda selalu.  

Bagi Sahabat-sahabat YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana bagi 
pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:  
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YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  

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

• Bank Danamon Cabang Nusukan Solo 
No. Rekening: 1693530  
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BeritaYLSA 008/Juli/2005  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih,  

Selamat berjumpa lagi.  

BERITA YLSA edisi bulan Juli ini akan mengulas salah satu fokus pelayanan yang telah 
dikerjakan YLSA pada satu bulan terakhir, yaitu tentang pelayanan PESTA, singkatan 
dari Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam. Berbarengan dengan berita 
diluncurkannya dua kegiatan PESTA, yaitu peluncuran penerbitan BERITA PESTA dan 
Situs PESTA Online, maka kami sengaja siapkan artikel khusus tentang PESTA di 
Kolom Inside YLSA agar para Sahabat YLSA bisa lebih mengenal tentang PESTA.  

Kami sungguh berharap para Pendoa YLSA dan Sahabat YLSA dapat mendukung 
pelayanan PESTA ini dalam doa, karena kami sangat merasakan adanya peperangan 
rohani ketika kami memutuskan untuk memulai kembali pelayanan PESTA. Ada banyak 
kendala yang muncul, tapi puji Tuhan, Ia menolong kami untuk dapat melewatinya dan 
sebagai hasilnya pelayanan PESTA bisa disiapkan dan diteruskan.  

To God be the glory!  

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
<yulia(at)in-christ.net>  
Pimpinan YLSA  
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Latest News 

1. Peluncuran Publikasi Baru BERITA PESTA 

Kabar Gembira bagi Anda yang pernah mengikuti Kursus PESTA (Pendidikan 
Elektronik Studi Teologi Awam) atau berkunjung ke Situs PESTA Online dan 
mendaftarkan diri sebagai peserta kursus PESTA, pada awal bulan Juli 2005 ini 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) akan menerbitkan Milis buletin BERITA PESTA. 
Adapun tujuan diterbitkannya buletin ini adalah untuk menjadi sarana komunikasi bagi 
para peserta PESTA untuk mendapatkan berita terbaru tentang pelayanan PESTA.  

Bagi Anda yang ingin berlangganan Milis Publikasi BERITA PESTA, silakan 
mengirimkan email kosong ke:  

< daftar-berita-pesta@sabda.org > 

Penjelasan lebih lengkap tentang pelayanan PESTA dapat Anda simak pada Kolom 
Inside YLSA.  

2. Peluncuran Situs PESTA Online 

==> http://www.pesta.org/  

Pada akhir Juni 2005, YLSA telah meng-upgrade Situs PESTA (Pendidikan Elektronik 
Studi Teologia Awam) Online. Sebelumnya situs PESTA hanya berisi satu bahan kursus 
(Dasar-dasar Iman Kristen) yang dapat di-download oleh pengunjung yang ingin belajar 
teologia secara mandiri (independent study). Dari banyak respon yang kami dapat situs 
ini telah menjadi berkat yang besar bagi masyarakat Kristen Indonesia. Saat ini, Situs 
PESTA telah dikembangkan dengan tambahan bahan-bahan baru dan juga tampilan 
dan feature yang baru.  

Bahan-bahan tersedia dalam bentuk file-file yang dapat di-download dari beberapa 
pilihan versi, yaitu text, html, dan pdf. Bahan-bahan yang tersedia telah dikelompokkan 
ke dalam 4 kategori, yaitu:  

a. TEOLOGIA SISTEMATIKA 
Bahan kursus: Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)  

b. TEOLOGIA BIBLIKA  
Bahan kursus: Pengantar Perjanjian Lama (PPL)  

c. TEOLOGIA PRAKTIKA 
Bahan kursus: Orang Kristen yang Bertanggung Jawab (OKB)  

d. TEOLOGIA HISTORIKA 
Bahan kursus: Kehidupan Rasul Paulus (KRP)  

Bahan-bahan tersebut dapat langsung Anda download dari halaman depan atau 
dengan mengakses menu "Daftar Kursus". Selain itu, sebagai sarana interaksi akan 

http://www.pesta.org/
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dibuka "Kelas Virtual" untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan yang telah 
dipelajari. Menu lainnya yang tidak kalah penting ialah "Berita PESTA" yang 
menampilkan arsip dari Berita PESTA yang memberikan informasi terbaru seputar 
pelayanan PESTA. Selain itu, bila Anda ingin memberikan tanggapan, masukan, kami 
mengundang Anda untuk mengisi menu Buku Tamu yang terdapat di bagian bawah 
situs pada menu "Buku Tamu". Selamat berkunjung.  

3. Situs SABDA Katalog dan SABDA Live 

SITUS SABDA KATALOG  
==> http://www.sabda.org/katalog/  

Dengan semakin banyaknya jumlah situs yang dimiliki YLSA, maka dirasa perlu untuk 
mengaturnya sedemikian rupa dan mengelompokkannya ke dalam kategori-kategori 
yang relevan, sehingga pengunjung bisa lebih mudah menemukan informasi tentang 
situs-situs YLSA sesuai dengan yang diinginkan. Untuk itu kami telah meluncurkan 
Situs SABDA Katalog yang berisi daftar situs YLSA. Ada 4 kategori utama yang 
tersedia, yaitu:  

1. SABDA Alkitab BIBLICAL COMPUTING 
Berisi situs-situs yang berkaitan dengan Alkitab elektronik.  

2. SABDA Resources DIGITAL PUBLISHING 
Berisi situs-situs yang terkait dengan publikasi elektronik YLSA  

3. SABDA Komunitas CHRISTIAN COMMUNITY 
Kumpulan dari situs-situs komunitas yang dikelola dan dikembangkan YLSA.  

4. SABDA Belajar DIGITAL LEARNING 
Terdiri dari berbagai situs yang dibangun untuk mendukung proyek e-Learning.  

Selain kategori di atas, terdapat juga 3 kategori tambahan, yaitu:  

5. SABDA (se)Putar: Berisi situs yayasan, blog, dan situs-situs yang isinya 
berkaitan langsung dengan profil YLSA.  

6. SABDA Dev.  : Kumpulan situs yang masih dalam proses development (sedang 
dalam pembangunan).  

7. SABDA Kenangan : Situs-situs lama YLSA yang sudah tidak lagi di- update 
(mati).  

Kami juga melengkapi situs-situs yang ada dengan branding name-nya masing-masing. 
Kami berharap, Situs SABDA katalog bisa membantu Anda untuk menemukan situs-
situs YLSA dengan lebih mudah.  

SITUS SABDA LIVE  
==> http://www.sabda.org/live/  

Beberapa waktu yang lalu, YLSA juga telah me-release Situs SABDA Live. Situs ini 
merupakan salah satu usaha YLSA untuk lebih dekat dikenal oleh para Sahabat YLSA. 

http://www.sabda.org/katalog/
http://www.sabda.org/live/
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Di sini Anda dapat menemukan informasi tentang siapa saja yang saat ini bekerja di 
balik pelayanan YLSA. Nah, ingin kenal dengan staf-staf YLSA? Silakan berkunjung di 
Situs SABDA Live.  

Gratis: Bahan-bahan Kursus Teologia Awam  

Teologia gratis yang dapat di-download dan dipelajari secara mandiri. Setiap bahan 
kursus terdiri dari pelajaran-pelajaran yang masing-masing dilengkapi dengan 
pertanyaan dan bahan referensi. Bahan-bahan kursus yang tersedia adalah:  

a. Dasar-Dasar Iman Kristen  
==> http://www.pesta.org/kursus.php?modul=dik  

b. Perjanjian Lama  
==> http://www.pesta.org/kursus.php?modul=pl  

c. Orang Kristen yang Bertanggung Jawab  
==> http://www.pesta.org/kursus.php?modul=okb  

d. Kehidupan Rasul Paulus  
==> http://www.pesta.org/kursus.php?modul=krp  

  

http://www.pesta.org/kursus.php?modul=dik
http://www.pesta.org/kursus.php?modul=pl
http://www.pesta.org/kursus.php?modul=okb
http://www.pesta.org/kursus.php?modul=krp
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Inside YLSA: Mari Ber-PESTA!  

http://www.pesta.org/  

Pepatah mengatakan "Tak kenal maka tak sayang". Oleh karena itu, pada kesempatan 
ini, kami ingin mengajak Anda untuk mengenal pelayanan PESTA (Pendidikan 
Elektronik Sekolah Teologia Awam) secara lebih dekat.  

Latar Belakang 

YLSA memikiran untuk menyelenggarakan PESTA telah dimulai sejak tahun 1993. 
Berawal dari melihat berkembangnya pemakaian jasa internet bagi pelayanan 
pekerjaan Tuhan. Hal ini merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga untuk 
menolong masyarakat Kristen melayani pekerjaan Tuhan di ladang yang lebih luas lagi.  

Dunia pendidikan teologi Kristen merupakan salah satu ladang pelayanan yang belum 
digarap secara maksimal. Selama ini pendidikan teologi masih menjadi monopoli calon-
calon hamba Tuhan purna waktu. Dengan kemudahan yang didapat dari layanan media 
internet, maka kemungkinan untuk melayani masyarakat Kristen awam dengan 
pendidikan teologi menjadi semakin terbuka lebar.  

Visi dan Misi 

Dengan dasar keyakinan bahwa pendidikan teologia alkitabiah adalah ditujukan untuk 
semua orang Kristen, maka PESTA memiliki visi untuk memperlengkapi orang Kristen 
awam dengan pendidikan teologia agar mereka semakin mengerti dan memahami 
panggilan hidupnya sebagai orang Kristen yang ditempatkan Tuhan dalam dunia 
pekerjaan di mana mereka berada. PESTA diharapkan dapat menjadi partner gereja 
dalam menjalankan tugas dan panggilannya, yaitu membangun jemaat yang dewasa 
dan misioner di dalam Tuhan.  

Oleh karena itu, misi PESTA dapat dijabarkan sebagai berikut:  

• Memberikan pendidikan teologia alkitabiah kepada masyarakat Kristen awam 
untuk tujuan pendewasaan iman.  

• Menolong masyarakat Kristen awam untuk dapat memberikan 
pertanggungjawaban akan iman kepercayaannya sebagai saksi Kristus dimana 
mereka dipanggil dan ditempatkan.  

• Menciptakan situasi yang kondusif untuk belajar dalam kehangatan persekutuan 
dengan saudara-saudara seiman dari berbagai tempat dan latar belakang.  

• Mendorong masyarakat Kristen awam untuk membangun atau mempertajam 
pengaruh nilai-nilai Kristen dalam setiap aspek budaya di mana mereka 
melibatkan diri sehingga nama Tuhan dimuliakan.  

 

http://www.pesta.org/
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Sistem Belajar 

PESTA menerapkan sistem belajar yang menekankan pada keaktifan peserta. Dengan 
bahan dan alat-alat bantu yang cukup, PESTA diharapkan dapat mengembangkan 
kemandirian belajar peserta (independent study). Dengan bahan-bahan yang tersedia 
peserta diarahkan untuk banyak melakukan penelitian sendiri dengan melakukan 
konsultasi dengan bahan-bahan tersebut. Pembimbing/Tutor dapat dihubungi jika 
peserta mengalami kesulitan dengan bahan yang dipelajari.  

Penyelenggaraan PESTA 

Ketika pertama kali diselenggarakan PESTA membuka Kelas-kelas Virtual dan Kursus 
Tertulis PESTA. Respon masyarakat Kristen sangat luar biasa karena ada lebih dari 
300 orang peserta yang mendaftar dan mengikuti kursus (walaupun hanya sedikit saja 
yang pada akhirnya bisa menyelesaikan pelajaran secara tuntas). Setelah diadakan 3 
kali kursus, secara garis besar didapatkan hasil bahwa peserta mendapat banyak 
berkat, baik dari bahan-bahan pelajaran yang diberikan maupun dari diskusi-diskusi 
yang diadakan. Namun, sayang sekali karena kekurangan tenaga, maka Kursus PESTA 
ini pada tahun 2002 terpaksa harus diberhentikan sementara.  

Walaupun demikian, kami terus mendapat permintaan dari banyak orang agar bahan 
PESTA bisa dibagikan. Oleh karena itu, pada tahun 2002 kami mulai merintis pelayanan 
PESTA web. Tujuannya adalah membangun Situs PESTA Online yang memuat bahan-
bahan PESTA untuk bisa di- download bagi mereka yang membutuhkan. Puji Tuhan 
pada akhir tahun 2002 Situs PESTA Online <http://www.sabda.org/pesta/> berhasil 
diluncurkan dan sejak saat itu situs ini telah membawa berkat bagi banyak orang. Ada 
ratusan orang (600 pendaftar) telah berkunjung dan mendaftarkan diri untuk men-
download bahan-bahan yang tersedia di PESTA.  

Melihat antusiasme dari para peserta Situs PESTA Online, maka kerinduan kami untuk 
meneruskan dan mengembangkan pelayanan PESTA sangat besar, khususnya untuk 
menyajikan kursus-kursus lain selain yang sudah diberikan saat ini. Demikian juga 
timbul gagasan untuk meng-upgrade Situs PESTA Online agar bisa menampung 
kursus-kursus PESTA yang baru. Oleh karena itu, kami sangat mengucap syukur 
karena setelah banyak berdoa dan bergumul, akhirnya disiapkanlah kursus- kursus baru 
dan juga sistem baru, serta infrastruktur yang lebih memadai untuk bisa mengelola 
pelayanan PESTA dengan lebih baik.  

Perkembangan PESTA 

Adapun pengembangan pelayanan PESTA yang telah kami lakukan sampai saat ini 
adalah:  

1. Menerbitkan publikasi BERITA PESTA sebagai sarana untuk memberikan 
informasi tentang perkembangan pelayanan PESTA kepada para anggota. 
Setiap orang yang pernah mengikuti Kursus PESTA (alumni) dan mereka yang 

http://www.sabda.org/pesta/
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pernah berkunjung ke Situs PESTA Online akan secara otomatis terdaftar 
sebagai pelanggan BERITA PESTA.  

2. Meng-upgrade Situs PESTA Online sebagai pusat untuk men-download bahan-
bahan PESTA. Menu yang tersaji dalam situs ini adalah sbb.:  

3. Home  
4. Tentang Kami  
5. Daftar Kursus  
6. Petunjuk  
7. Berita PESTA  
8. Forum Diskusi  

Menu bawah akan tersaji:  
9. Kontak Kami  
10. Formulir Pendaftaran Berita PESTA  
11. Buku Tamu 

Sedangkan Menu samping akan menyajikan Daftar Kursus-kursus PESTA yang 
tersedia dan terbagi sbb.:  

12. Kursus-kursus dalam BIDANG TEOLOGIA SISTEMATIKA 
(Pelajaran tentang Doktrin-doktrin Iman Kristen)  

13. Kursus-kursus dalam BIDANG TEOLOGIA BIBLIKA 
(Pelajaran tentang Pengantar Kitab-kitab dalam Alkitab dan Penafsiran Alkitab)  

14. Kursus-kursus dalam BIDANG TEOLOGIA PRAKTIKA 
(Pelajaran tentang Aplikasi Prinsip-prinsip Iman Kristen dalam Berbagai Bidang 
Kehidupan)  

15. Kursus-kursus dalam BIDANG TEOLOGIA HISTORIKA 
(Pelajaran tentang Sejarah Gereja Umum dan Khusus dan Tokoh- tokohnya 
serta Sejarah Dogmatika)  

Secara bertahap, kursus-kursus baru akan ditambahkan agar para peserta dapat 
mengikuti lebih banyak kursus yang kami sajikan.  

16. Membangun Milis Diskusi PESTA sebagai sarana bagi anggota untuk saling 
berdiskusi, khususnya tentang isi kursus-kursus yang disajikan di PESTA. 
Sarana milis diskusi ini akan menjadi "Kelas Teologia Virtual" bagi mereka yang 
ingin belajar secara serius dan sistematis.  

Penutup 

Nah, melalui pengembangan sarana-sarana ini kami berharap, para peserta PESTA 
bisa mendapat pelayanan yang lebih baik. Ajakan kami, bawalah pelayanan PESTA 
dalam doa. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan masyarakat Kristen Indonesia 
mendapat banyak berkat.  

Untuk mendapatkan informasi lebih lengkap, silakan berkunjung ke Situs PESTA Online 
di alamat:  
==> http://www.pesta.org/  

http://www.pesta.org/
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Selamat ber-PESTA!  

Stop Press  

Milis Publikasi e-Leadership Belum Bisa Terbit  

Pada Edisi April 2005 lalu, di Kolom BERITA YLSA - Latest News!, kami mengumumkan 
bahwa pada pertengahan Mei 2005 kami akan menerbitkan Milis Publikasi baru "e-
Leadership". Tapi sampai saat ini kami belum dapat meluncurkannya. Untuk itu kami 
memohon maaf sebesar-besarnya, khususnya bagi Anda yang telah mendaftarkan diri 
untuk berlangganan. Hal ini disebabkan karena SISTEM LYRIS (infrastruktur yang 
digunakan I-KAN untuk mendistribusikan publikasi elektronik) belum bisa memberikan 
fasilitas membuka milis baru lagi. Kami berharap dalam waktu dekat ini kami bisa 
membicarakannya lagi dengan pengelola sistem Lyris. Untuk itu dukungan doa dari 
Anda semua sangat kami harapkan.  

Prayer Request  

Kami mengajak para Sahabat YLSA untuk bersatu berdoa bagi pokok- pokok doa 
berikut ini:  

1. Bersyukur karena pada Juni 2005 YLSA telah meng-upgrade Situs PESTA 
Online. Berdoa agar situs yang semakin lengkap ini dapat memberi berkat bagi 
masyarakat Kristen Indonesia secara umum.  

2. Berdoa untuk peluncuran penerbitan Milis Publikasi BERITA PESTA yang 
diharapkan dapat menjadi sarana komunikasi bagi para peserta PESTA.  

3. Berdoa untuk pengembangan pelayanan PESTA, khususnya dengan rencana 
akan dibukanya kembali "Kelas-kelas Virtual" PESTA. Kiranya dapat menjadi 
sarana belajar teologia yang efektif bagi kaum awam Kristen.  

4. Berdoa untuk Situs SABDA Katalog dan Situs SABDA Live yang telah di-release 
agar menjadi sarana efektif untuk mengenal YLSA.  

5. Mohon didoakan agar Milis Publikasi e-Leadership bisa segera diterbitkan dan 
Tuhan menolong untuk menemukan solusi yang tepat untuk penerbitan milis 
publikasi ini.  

6. Berdoa untuk majalah Kristen GetLIFE!, khususnya para staf pengelola agar 
terus menggumuli visi yang telah Tuhan taruh bagi pelayanan mereka.  
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Appreciation  

1. Ucapan Terima Kasih untuk Majalah GetLIFE!  

Keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA mengucapkan terima kasih kepada Redaksi 
Majalah GetLIFE! yang telah memuat informasi tentang pelayanan YLSA di Majalah 
GetLIFE! edisi Juli 2005, dalam Kolom LIFE!Calling. Mudah-mudahan informasi yang 
disebarkan ini dapat menolong masyarakat Kristen Indonesia lebih mengenal profil 
YLSA. Demikian juga kiranya, pelayanan getLIFE! diberkati lebih melimpah lagi, dan 
melaluinya nama Tuhan semakin dimuliakan.  

Catatan dari kami untuk para sahabat YLSA, jangan lupa beli GetLIFE! edisi bulan Juli 
2005 ya .... :)  

Bahan-bahan Kursus Teologia Awam2. Dua Staf Baru YLSABahan-bahan Kursus 
Teologia Awam  

Puji Tuhan! Pada bulan Juli ini Yayasan Lembaga SABDA telah menambah 2 staf baru, 
yaitu Sdri. TANIE MARIA SILVIASARI dan Sdr. ARI SARYANTO. Mereka berdua telah 
mengakhiri masa percobaan 2 bulan dan telah diangkat menjadi staf tetap YLSA untuk 
masa komitmen 1 tahun. Doakan kiranya, Tuhan menolong Sdri. Silvi dan Sdr. Ari untuk 
bisa beradaptasi dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama-Nya.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Mei - Juni 2005  

A. SUMBANGAN  

Gunawan & Kristina  Rp  1.000.000,00  (04/05/'05)  
Kornelius (Jakarta - BCA)  Rp  800.000,00  (02/05/'05)  
Lamhot S (Jakarta - BCA)  RP  170.000,00  (03/05/'05)  
TELAGA (Malang - BCA)  Rp  500.000,00  (13/05/'05)  
NN (Pontianak - BCA)  Rp  1.495.000,00  (13/05/'05)  
Thomas (Solo - Cash)  Rp  550.000,00  (26/05/'05)  
Gunawan & Kristina  Rp  1.000.000,00  (06/06/'05)  
Wimpy Sutanto (Surabaya - BCA)  Rp  200.000,00  (08/06/'05)  
TELAGA (Malang - BCA)  Rp  500.000,00  (10/06/'05)  
Moses Foresto (Ungaran - BCA)  Rp  50.000,00  (16/06/'05)  
Kornelius (Jakarta - BCA)  Rp  800.000,00  (21/06/'05)  
Lain-lain  Rp  130.000,00   
Bunga Bank  Rp  7.372,00   
  ___________   
TOTAL PEMASUKAN  Rp   7.202.372,00  

B. PENGELUARAN  

1. Biaya Operasional Mei  Rp  4.394.450,00   
2. Biaya Operasional Juni  Rp  2.090.817,00   
3. Biaya Kepegawaian Mei  Rp  8.580.000,00   
4. Biaya Kepegawaian Juni  Rp  8.560.000,00   
  ___________   
TOTAL PENGELUARAN  Rp   23.625.267,00  

Ucapan Terima Kasih Kami mengucap syukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang setia 
mendukung pelayanan YLSA lewat dana dan doa. Kiranya, kasih Allah selalu melimpah 
dalam hidup dan pelayanan Anda.  

Bagi Sahabat-sahabat YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana bagi 
pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:  
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YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  

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

• Bank Danamon Cabang Nusukan Solo 
No. Rekening: 1693530  
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BeritaYLSA 009/Agustus/2005  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih,  

Seperti pernah kami beritakan bulan lalu, Majalah GetLife bulan Juli 2005, Kolom 
LifeCalling!, memuat artikel tentang pelayanan YLSA. Bagi para Sahabat YLSA yang 
tidak sempat membeli majalah Kristen GetLife! edisi tersebut, tidak perlu berkecil hati 
karena pada kesempatan ini kami akan kutipkan sajian artikel tersebut di Kolom Inside 
YLSA! Selamat menyimak.  

Berita terbaru yang kami sajikan dalam BERITA YLSA edisi Agustus ini adalah 
kegiatan-kegiatan yang telah dikerjakan di bulan Juli 2005, diantaranya adalah 
persiapan dibukanya kembali Kursus Kelas Virtual PESTA. Kami yakin banyak sahabat 
YLSA yang tertarik untuk mengetahui berita ini. Selain itu kami sajikan juga berita 
tentang peluncuran publikasi baru, yaitu BERITA SABDA dan Situs e-Buku. Mohon 
dukungan doanya agar publikasi ini bisa menjadi sarana komunikasi yang bermanfaat.  

Namun, kami minta maaf, karena berita tentang peluncuran Situs Indo- Lead dan e-
Learning yang sedianya diberitakan pada edisi ini terpaksa kami tunda karena ternyata 
target untuk menyelesaikan situs- situs tersebut meleset dari perkiraan semula. Mohon 
dukungan doanya agar situs-situs ini bisa diselesaikan bulan Agustus, sehingga bisa 
kami beritakan di BERITA YLSA edisi September.  

Demikian berita yang bisa kami sampai bagi para Sahabat YLSA. Doa dan dukungan 
Anda selalu kami harapkan. Keberhasilan pelayanan YLSA sungguh ditopang oleh 
kesetiaan Anda berdoa bagi kami. Terima kasih untuk kerjasamanya, kiranya, 
kemuliaan hanya bagi DIA saja.  

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
<yulia(at)in-christ.net>  
Pimpinan YLSA  
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Latest News 

1. Pembukaan Kursus Kelas Virtual PESTA 

Dengan sangat gembira kami ingin mengumumkan bahwa YLSA akan kembali 
membuka KURSUS KELAS VIRTUAL PESTA. Kami sangat berharap melalui kursus ini 
banyak orang Kristen yang boleh dibangunkan imannya dan juga pengetahuannya akan 
Firman Tuhan.  

Beberapa waktu yang lalu, kami telah mengumumkan tentang diluncurkannya Situs 
PESTA Online, yaitu situs yang menyediakan bahan-bahan kursus teologia untuk orang 
awam. Melalui situs ini peserta bisa men-download bahan-bahan tersebut gratis untuk 
dipelajari serta dikerjakan sendiri (self independent study). Dengan dibukanya Kursus 
Kelas Virtual PESTA, maka sekarang peserta juga bisa belajar bersama-sama dengan 
rekan-rekan lain dalam satu kelas dengan didampingi oleh seorang Moderator (hanya 
sebagai fasilitator) melalui sistem Milis (Mailing List - email).  

Kursus perdana yang akan dibuka adalah: KEHIDUPAN RASUL PAULUS (KRP). 
Kursus KRP ini terdiri dari 6 pelajaran, dan berlangsung 2 bulan, untuk mempelajari 
tentang latar belakang dan kehidupan Rasul Paulus. Pendaftaran peserta dimulai tgl. 1 
Agustus dan akan ditutup 15 Agustus 2005 (atau kalau jumlah peserta 30 orang sudah 
terpenuhi). Biaya: Gratis.  

Berikut ini adalah syarat menjadi peserta Kelas Virtual PESTA:  

1. Mengisi Formulir Pendaftaran Kelas Virtual PESTA yang tersedia di: Situs 
PESTA Online:  
==> http://www.pesta.org/  

2. Memiliki akses ke internet (minimal seminggu 3 kali).  
3. Belum pernah mengikuti pendidikan teologia formal (STT).  
4. Mengerjakan tugas menjawab semua pertanyaan dalam pelajaran yang 

diberikan.  
5. Berpartisipasi dalam diskusi secara aktif dan positif (taat pada peraturan diskusi).  
6. Memiliki sikap sportif dan keterbukaan untuk belajar.  
7. Mempunyai ketekunan untuk mengikutinya sampai akhir pelajaran.  

Jika ada di antara Sahabat YLSA yang tertarik untuk ikut belajar teologia, kami dengan 
senang hati akan menyambut Anda. Silakan mengisi Formulir di:  
==> http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas  

atau menulis ke:  
==> < staf-PESTA(at)sabda.org >.  

 

 

http://www.pesta.org/
http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas
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2. Penerbitan Berita SABDA 

Pada awal Agustus 2005 ini, YLSA juga meluncurkan milis publikasi baru, yang diberi 
nama: Berita SABDA, -- regenerasi dari buletin SABDA-Net-Info (SNOB) yang dulu 
pernah diterbitkan pada tahun 2000 saat CD SABDA© versi 2.0 diluncurkan.  

Kehadiran Berita SABDA ini diharapkan dapat menjadi sarana informasi untuk 
menyebarkan berita aktual tentang perkembangan SABDA©, terutama bagi para 
pengguna dan pendukung SABDA© (yaitu mereka yang telah memakai CD SABDA©, 
mengakses SABDAweb, ataupun men-download program/modul dari situs SABDA.net) 
serta proyek Biblical Computing yang dikerjakan dan dikelola oleh Yayasan Lembaga 
SABDA.  

Nah, bagi para Sahabat YLSA yang tertarik untuk menerima informasi tentang 
perkembangan SABDA©, silakan mendaftarkan diri ke:  
==> <daftar-berita-sabda(at)xc.org>  

3. Peluncuran Situs e-Buku 

Situs e-Buku adalah sebuah situs sederhana satu halaman yang berisi informasi 
tentang keberadaan buku-buku Kristen online yang disediakan YLSA untuk diakses 
oleh siapa saja yang membutuhkan. Buku-buku online tersebut bisa Anda baca atau 
Anda download. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut silakan simak BERITA YLSA 
edisi ini di Kolom Gratis.  
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Inside YLSA: YLSA [Pelayanan SPIRITUAL secara Virtual]  

Kepak sayap YLSA di Internet sungguh bukan main-main. Totalitas dan konsistensi visi 
terbukti menjadikan SABDA.org situs Kristen terbesar dan terlengkap di Indonesia. 
Berikut ini adalah wawancara LIFE!crew dengan pemimpinnya, Yulia Oeniyati.  

Disadari ataupun tidak, Internet adalah sebuah gebrakan teknologi terbesar di 
penghujung abad kedua puluh. Tak bisa disangkal lagi, gebrakan ini telah mengubah 
gaya hidup manusia secara besar-besaran. Apa yang tadinya begitu sulit dilakukan 
orang, sebagian besar telah mendapatkan solusinya dengan bantuan Internet.  

Begitu pula halnya dengan pelayanan Kristen. Berkat Internet, pekabaran Injil di mana-
mana semakin maju. Bahkan, jauh sebelum Internet dikenal, gejala ini nampaknya 
sudah diantisipasi oleh sekelompok orang yang rindu menyebarkan Firman Tuhan 
sesuai dengan keahlian mereka, yaitu di bidang teknologi informasi. Disatukan oleh visi 
yang sama, yaitu "Menjadi hamba elektronik bagi Tubuh Kristus," di kota Solo (Jawa 
Tengah) tahun 1993, orang-orang ini mulai merintis pelayanan dengan komputer 
sebagai media primernya. Karena itu lahirlah organisasi yang dinamai Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA).  

Melayani Di Lahan Baru 

"Kami terpanggil untuk melayani di bidang yang masih sedikit sekali digarap oleh 
yayasan lain," ujar Yulia Oeniyati, Th.M., yang sejak awal menjadi pimpinan YLSA. 
Yulia mengatakan bahwa YLSA ingin mengklaim teritori yang selama ini dianggap 
didominasi penuh oleh kekuatan dunia, yakni teknologi informasi, untuk Tuhan. 
Keputusan YLSA untuk mengembangkan pelayanan di Internet didasarkan atas 
pertimbangan matang. "Secara alamiah, Internet adalah media informasi baru yang 
relatif mudah, murah, dan cepat. Dengan bahan- bahan bermutu yang kami sediakan, 
kami rindu melihat semakin banyak orang Kristen diperlengkapi untuk belajar dan hidup 
sesuai dengan kehendak Tuhan."  

Awalnya, Yulia tertarik melayani di bidang literatur karena kesukaannya membaca dan 
menulis. Melalui pelayanan YLSA, ibu berusia 44 tahun ini menyadari, visi 
pelayanannya dapat "dikloning" ke orang lain. "Dengan lebih banyak orang yang 
bersama-sama bekerja, tentu akan menghasilkan hasil yang jauh lebih besar buat 
Tuhan."  

Namun, memimpin 16 orang (15 di antaranya fulltime), dan puluhan relawan setia yang 
melayani di bawah bendera YLSA tentunya bukan hal yang mudah. "Membagikan visi, 
memberikan motivasi pelayanan yang benar, dan mendorong untuk mau hidup 
membayar harga bagi Tuhan, seringkali membuat saya pusing," ujar ibu rumah tangga 
yang mengasuh seorang putri ini. Ia melihat hal ini sebagai konsekuensi pemimpin 
Kristen. "Tapi," sambungnya segera, "sukacita yang saya dapatkan jauh lebih banyak 
daripada pusingnya."  
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Yang Kurang dan yang Lebih 

Semenjak awal pelayanannya, YLSA berkomitmen untuk membagikan semua 
bahan/publikasi dan membuka semua fasilitas pelayanan dan situsnya untuk digunakan 
oleh semua orang secara gratis. Bahkan, "produk" utama mereka, CD SABDA yang 
berisi software Alkitab, teks berbagai versi Alkitab dan "rak buku elektronik," dalam 
bahasa Indonesia, dibagikan cuma-cuma, tidak untuk dijual. "Kamu telah 
memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. 
(Matius 10:8b)" Itulah yang menjadi salah satu falsafah pelayanan YLSA. Padahal 
seluruh pendanaan YLSA hanya didukung oleh sumbangan para donatur.  

Pelayanan iman semacam ini tentu saja tidak selalu berjalan mulus. "Seringkali kami 
mengalami masa paceklik. Karena dana yang kami miliki pas-pasan, staf harus belajar 
hidup sederhana. Kami memang terlalu larut dalam pelayanan sampai-sampai tidak ada 
waktu untuk belajar bagaimana mencari dana. Tapi syukurlah, bantuan dari Tuhan lewat 
uluran tangan para donatur, relawan, dan orang-orang yang terbeban dalam pelayanan 
elektronik selalu datang tepat saat dibutuhkan," aku Yulia.  

"Kami punya empat masalah besar. Selain kurang dana, kami pun kekurangan SDM di 
bidang IT yang bisa diandalkan, dan selalu kekurangan waktu," keluh Yulia. Tapi 
menariknya, kendala yang keempat justru sangat berlawanan dengan tiga kendala 
sebelumnya (yang serba kekurangan). Kendala yang keempat ini, aku Yulia, justru 
muncul karena terlalu banyak kesempatan atau proyek yang belum ada tapi ingin 
dikerjakan oleh YLSA. "Mungkin karena terlalu kreatif," tegasnya.  

Karena itu YLSA sadar, hal utama yang harus mereka lakukan adalah berdoa, berdoa, 
dan berdoa. Selain itu, YLSA juga ingin membagikan visi dan bekerjasama dengan 
lebih banyak orang/organisasi lain. Yulia juga mengatakan bahwa dengan keterbatasan 
yang ada sekarang, maka YLSA hanya dapat mengerjakan apa yang paling perlu 
dikerjakan dengan sebaik mungkin.  

Memperlengkapi Puluhan Ribu Jiwa 

Jerih payah YLSA dari 1993 hingga sekarang ternyata menghasilkan buah yang manis. 
Puluhan ribu jiwa dari berbagai lapisan profesi: pendeta, hamba Tuhan, mahasiswa 
teologia, kaum profesional dan awam, telah mendapatkan manfaat dari CD SABDA. 
Sementara itu, situs-situs YLSA setiap bulannya rata-rata dikunjungi lebih dari 90 ribu 
kali. Publikasi-publikasi YLSA, seperti senarai I-KAN (Internet - Komputer Alkitab 
Network), dengan 12 milis publikasinya, total memiliki lebih dari 20 ribu anggota. 
Dengan hanya mengandalkan metode promosi secara online dan dari mulut ke mulut, 
prestasi ini jelas bukan main-main. Bayangkan jika YLSA memiliki cukup waktu, tenaga, 
dan dana untuk melakukan promosi yang lebih gencar.  

"Semoga jejak kami yang masih single fighter ini diikuti oleh lebih banyak lagi orang 
yang mau bersama-sama, bukan sendiri-sendiri, memenangkan mereka yang belum 
terjangkau melalui dunia virtual. Kami rindu nama Tuhan dimuliakan," harap Yulia. 
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Sebagai pionir, YLSA telah sukses memberi teladan. Adalah tugas kita sekarang untuk 
menanggapinya.  

4 Gebrakan YLSA 

Sepanjang kiprahnya di dunia cyber, YLSA telah melakukan setidaknya empat 
gebrakan besar:  

TAHUN 1994. Program Alkitab yang disebut SABDA (Software Alkitab, Biblika dan Alat-
alat) selesai dibuat meskipun baru disebarluaskan di tahun 2000. Saat itu, bahkan 
hingga saat ini, belum ada piranti lunak Alkitab dalam bahasa Indonesia yang 
secanggih dan selengkap SABDA versi 2.0.  

TAHUN 1997. Tanggap atas fenomena masuknya Internet ke masyarakat Indonesia, 
YLSA segera melebarkan sayap pelayanannya ke dunia cyber. YLSA menjadi yayasan 
Kristen pertama yang membangun situs dan membuka milis diskusi Kristen, 
menerbitkan publikasi elektronik, dan bahkan membuka pendidikan elektronik jarak jauh 
PESTA. Di tahun 2000, situs SABDA.org dan SABDAweb dengan puluhan ribu 
halamannya, juga dirilis untuk umum.  

TAHUN 2000-2004. YLSA membangun dan mengembangkan situs-situs besar yang 
menjadi pusat bahan (resource center) kekristenan online (lihat Daftar Situs-situs 
YLSA). Berbagai milis publikasi baru turut dibentuk seiring dengan pertumbuhan situs-
situs Kristen ini.  

TAHUN 2005. SABDA versi 3.0 diluncurkan tahun ini dengan dimulai lewat SABDA.net. 
YLSA juga sedang merancang proyek super kamus Alkitab, proyek ITL (Interlinear), dan 
situs e-Library dan e-Learning untuk mendukung dua bidang pelayanan YLSA yakni 
Biblical Computing dan Digital Learning.  

4 Bidang Pelayanan YLSA 

Masyarakat Kristen Indonesia setidaknya punya empat kebutuhan besar untuk bisa 
berkembang dengan sehat tersedianya Alkitab bahasa Indonesia dalam berbagai versi, 
tersedianya alat-alat biblika untuk membantu penafsiran Alkitab yang bertanggung 
jawab, kemudahan akses ke sumber-sumber kekristenan, serta komunitas untuk 
bersama-sama membangun mental manusia Kristen yang suka belajar. Maka 4 langkah 
strategis YLSA untuk membantu pemenuhan kebutuhan-kebutuhan itu adalah:  

1. Biblical Computing (BC). Menyediakan berbagai versi Alkitab dan sumber bahan 
biblika untuk membantu menggali Alkitab.  

2. Digital Publishing (DP). Menyebarluaskan sumber bahan kekristenan dari semua 
bidang secara elektronik.  

3. Christian Community (DL). Membangun komunitas Kristen online sebagai wadah 
interaksi.  
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4. Digital Learning (DL). Menyediakan fasilitas online bagi masyarakat Kristen untuk 
dapat belajar Alkitab bersama yang terarah.  

DAFTAR SITUS-SITUS YLSA  

• YLSA (Profile YLSA) <http://www.sabda.org/ylsa/>  
• SABDA.org (Portal SABDA) <http://www.sabda.org/>  
• SABDAweb (Alkitab Online) <http://www.sabda.org/sabdaweb/>  
• SABDA.net (SABDA Download Center) <http://www.sabda.net/>  
• SABDA-C (CD SABDA Ver. 3.0) <http://www.sabda.org/sabda/>  
• e-MISI (Menyebarkan Injil Seluruh Indonesia) <http://www.sabda.org/misi/>  
• PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen) 

<http://www.sabda.org/pepak>  
• C3I (Christian Counseling Center Indonesia) <http://www.sabda.org/c3i>  
• SAI (Sejarah Alkitab Indonesia) <http://www.sabda.org/sejarah>  
• PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) <http://www.pesta.org/>  
• TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga) <http://www.telaga.org/>  
• e-Reformed (Jurnal Teologia) <http://www.sabda.org//reformed/>  
• LINKS (Direktori Kristen Indonesia) <http://www.sabda.org/links/>  
• i-HUMOR (Humor Kristen) <http://www.sabda.org/humor/>  
• W2000 (Webmaster Resource Center) <http://www.sabda.org/w2000/>  
• CWC (Christian Writers' Club) <http://www.ylsa.org/cwc/>  
• Kumunitas YLSA <http://www.ylsa.org/Forum/>  

Daftar 12 Publikasi YLSA, dapat dilihat di  
==> http://www.sabda.org/publikasi  

Anda yang tergerak untuk membantu pelayanan YLSA, silakan kontak: YLSA, Kotak 
Pos 25/SLONS 57135, Telp (0271) 719198, http://www.sabda.org/ylsa Email: Kontak-
YLSA@sabda.org  

Sumber: 
Judul Majalah : GetLife! Edisi Juli 2005 
Penulis  : Chriswan Sungkono 
Halaman  : 14 - 16  

What's Next  

Nantikan berita-berita terbaru dari YLSA tentang:  

1. Peluncuran Situs Indo-Lead (Situs Kepemimpinan).  
2. Peluncuran Situs e-Learning.  
3. Peserta Kelas Virtual PESTA.  

 

http://www.sabda.org/ylsa/
http://www.sabda.org/
http://www.sabda.org/sabdaweb/
http://www.sabda.net/
http://www.sabda.org/sabda/
http://www.sabda.org/misi/
http://www.sabda.org/pepak
http://www.sabda.org/c3i
http://www.sabda.org/sejarah
http://www.pesta.org/
http://www.telaga.org/
http://www.sabda.org/reformed/
http://www.sabda.org/links/
http://www.sabda.org/humor/
http://www.sabda.org/w2000/
http://www.ylsa.org/cwc/
http://www.ylsa.org/Forum/
http://www.sabda.org/publikasi
http://www.sabda.org/ylsa
mailto:Kontak-YLSA@sabda.org
mailto:Kontak-YLSA@sabda.org
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Prayer Request  

Kami mengajak para Sahabat YLSA untuk bersatu berdoa bagi pokok- pokok doa 
berikut ini:  

1. Doakan untuk Kursus Kelas Virtual PESTA yang akan dimulai bulan Agustus 
2005 ini. Kiranya, Tuhan memakainya untuk menjadi berkat bagi pertumbuhan 
iman para peserta PESTA.  

2. Bersyukur untuk penerbitan milis publikasi baru, Berita SABDA. Doakan supaya 
dapat dipakai menjadi sarana menyebarkan informasi aktual perkembangan 
SABDA© bagi para pengguna dan pendukung SABDA©.  

3. Bersyukur untuk kemurahan Tuhan yang telah berkenan memakai YLSA untuk 
terus melayani masyarakat Kristen Indonesia melalui media komputer dan 
internet.  

4. Doakan untuk yayasan Persekutuan Pembaca Alkitab yang dipimpin oleh Pak 
Paul Hidayat, yang telah menjadi mitra YLSA sejak tahun 1998. Kiranya, ulang 
tahun PPA yang ke-36 ini membawa kesegaran baru bagi pelayanan mereka 
untuk terus melengkapi masyarakat Kristen Indonesia dengan ketrampilan 
mempelajari Firman Tuhan.  

5. Doakan anggota Situs CWC agar Tuhan senantiasa memakai talenta mereka 
untuk memberkati banyak orang melalui tulisan yang disebarkan.  
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Appreciation  

1. Selamat Ulang Tahun untuk PPA  

Salah satu mitra pelayanan YLSA, Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA), bersukacita 
karena pada 16 Juli 2005 telah genap berusia 36 tahun. Puji Tuhan! Perjalanan panjang 
yang sudah ditempuh tahun demi tahun membuktikan bahwa Tuhan selalu turut bekerja 
dalam pelayanan PPA. Keluarga besar YLSA mengucapkan SELAMAT ULANG TAHUN 
kepada PPA. Harapan kami, pelayanan PPA yang sudah, sedang, ataupun yang akan 
dijalankan dapat menjadi berkat kepada lebih banyak lagi orang, dan nama Tuhan 
semakin dimuliakan.  

2. Ucapan Terima Kasih untuk Anggota CWC  

Sejak pertama kali diluncurkan pada Oktober 2004 sampai sekarang, Situs CWC 
(Christian Writers' Club) telah memiliki cukup banyak anggota dan menerima berbagai 
tulisan karya anggota. Oleh karena itu, Keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA) mengucapkan terima kasih kepada semua anggota CWC yang telah 
berpartisipasi untuk memajukan Situs CWC melalui artikel-artikel yang dikirimkan. Kami 
percaya artikel yang Anda kirimkan tersebut dapat memberi berkat bagi orang-orang 
yang membacanya. Teruslah berkarya bagi Tuhan!  

3. Ulang Tahun Staf YLSA  

Bulan Juli merupakan bulan yang istimewa bagi salah satu staf YLSA. Christiana Ratri 
Yuliani, Pemimpin Redaksi Milis Publikasi e-Konsel, pada 3 Juli 2005 tepat berusia 24 
tahun. Kami turut bersukacita atas kebahagiaan yang dirasakan. SELAMAT ULANG 
TAHUN Ratri ... cepat selesaikan skripsinya ya :) Kiranya, kasih karunia Tuhan 
melingkupi hidupmu hari demi hari.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Juli 2005  

A. SUMBANGAN  

Gunawan & Kristina  Rp  1.000.000,00  (06/07/'05)  
Putut Indrayana (Purwakarta - BCA)  Rp  50.000,00  (02/07/'05)  
Tantono Subagyo (Tangerang - BCA)  Rp  100.000,00  (09/07/'05)  
TELAGA (Malang - BCA)  Rp  500.000,00  (14/07/'05)  
Sugeng Wiharja (BCA)  Rp  200.000,00  (20/07/'05)  
Siani Hataci (Bandung - BCA)  Rp  1.000.000,00  (21/07/'05)  
Yusak Tamtama, ST (Batu - BCA)  Rp  100.000,00  (22/07/'05)  
Rudy Samuel (Solo - Danamon)  Rp  100.000,00  (07/07/'05)  
Bunga Bank  Rp  1.922,00   
Pendapatan Lain-lain  Rp  90.000,00   
  ___________   
TOTAL PEMASUKAN  Rp   3.141.922,00  

B. PENGELUARAN  

1. Biaya Operasional  Rp  2.139.226,00   
2. Biaya Kepegawaian  Rp  8.935.000,00   
  ___________   
TOTAL PENGELUARAN  Rp   11.074.226,00  

Ucapan Terima Kasih 
Kami mengucap syukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang setia mendukung 
pelayanan YLSA lewat dana dan doa. Kiranya, kasih Allah selalu melimpah dalam hidup 
dan pelayanan Anda.  

Bagi Sahabat-sahabat YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana bagi 
pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya 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  
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BeritaYLSA 10/September/2005  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih,  

BERITA YLSA edisi bulan Agustus ini akan memberitakan tentang peluncuran 2 situs 
baru dan juga tentang jalannya Kursus PESTA yang saat ini sedang berlangsung. Tak 
lupa kami juga memberitakan tentang perkembangan persiapan penyebaran CD 
SABDA yang sudah lama kita doakan. Kami harap informasi-informasi ini dapat menjadi 
ucapan syukur kita bersama.  

Ucapan syukur juga kami naikkan, karena Tuhan telah memberikan YLSA seorang staf 
baru dan juga seorang relawan. Untuk mengenal mereka lebih dekat silakan simak 
Kolom Apreciation. Ucapan syukur juga kami naikkan untuk para donatur yang bulan ini 
telah mendukung keuangan YLSA. Ini merupakan berkat luar biasa dari Tuhan 
mengingat kondisi keuangan YLSA yang sering mengalami kembang kempis karena 
kurangnya pendukung dana tetap. Oleh karena itu, sekali lagi kami ucapkan terima 
kasih.  

Kami juga ingin memberitahukan bahwa kami telah melakukan perubahan format pada 
Kolom Prayer Request. Dengan format yang baru ini, diharapkan para Pendoa YLSA 
akan lebih mudah menemukan pokok-pokok doa yang perlu didoakan. Selain itu, kami 
juga menambahkan kolom baru yaitu "Letters from Friends!". Kiranya, hubungan kita 
dapat dipererat melalui kolom ini. Nah, selamat mengikuti berita dari kami.  

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
<yulia(at)in-christ.net>  
Pimpinan YLSA  
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Latest News 

1. Peluncuran Situs e-Learning 

Pada Agustus 2005 ini YLSA meluncurkan sebuah situs baru yang berisi berbagai 
sumber bahan pelajaran Kristen untuk pendidikan elektronik, yaitu Situs e-Learning. 
Walaupun saat ini tampilannya masih sangat sederhana, namun bahan-bahan yang ada 
di dalamnya sangat bermutu dan bermanfaat untuk menolong Anda memahami tentang 
iman Kristen. Bahan-bahan yang tersedia telah dikelompokkan ke dalam 4 kategori 
utama, yaitu bahan Teologia "Sistematika", "Biblika", "Praktika", dan "Historika". Semua 
bahan-bahan ini dapat Anda download secara gratis dan bisa Anda baca secara offline, 
mengingat saat ini baru ada beberapa bahan yang dapat dibaca secara online. 
Diharapkan, di masa yang akan datang, semua bahan ini akan dapat Anda baca secara 
online. Nah, kami tunggu kunjungan Anda di Situs e-Learning.  
==> http://www.sabda.org/learning/  

2. Peluncuran Situs GEMA 

"Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar!" demikianlah kata Firman Tuhan. Kini 
YLSA juga telah menghadirkan sebuah situs yang berisi berbagai bahan audio, yaitu 
Situs GEMA (Gudang Elektronik Musik Audio Kristen). Bagi Anda yang mungkin selama 
ini kurang mempunyai cukup kesempatan untuk membaca, situs audio adalah salah 
satu cara tepat dalam membantu mengembangkan kehidupan rohani Anda. Bahan- 
bahan audio yang tersedia dalam GEMA telah dibagi dalam beberapa kategori yakni: 
Alkitab, Konseling, Khotbah, Renungan, Musik, serta akses ke situs-situs radio dan 
audio Kristen lainnya. Kunjungi segera situs GEMA di alamat:  
==> http://www.sabda.org/gema/  

3. Peserta Kelas Virtual PESTA 

Sungguh menggembirakan melihat antusiasme para pendaftar Kursus PESTA yang 
telah mendaftarkan diri sejak awal Agustus 2005 yang lalu. Rupanya, minat kaum awam 
untuk lebih dalam menggali dan mempelajari Firman Tuhan sangatlah besar. Sampai 
dengan hari penutupan pendaftaran, 15 Agustus 2005, tercatat sejumlah 91 orang dari 
berbagai kota dan negara yang telah mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus 
Kehidupan Rasul Paulus ini. Bahkan ketika hari pendaftaran telah lewat, kami pun 
masih menerima banyak formulir pendaftaran yang terus masuk. Melihat antusiasme 
mereka ini, kami merasa sangat diberkati dan makin diteguhkan dan percaya bahwa 
Tuhan sungguh-sungguh akan memakai kursus PESTA ini untuk menjadi berkat bagi 
banyak orang.  

Sebagaimana telah diketahui, semua pendaftar juga akan terlebih dulu melewati seleksi 
penerimaan sebelum menjadi Peserta Kelas Virtual PESTA. Seleksi tersebut meliputi 
tugas menjawab pertanyaan- pertanyaan tertulis yang diberikan. Dan tugas ini juga 
harus sudah dikumpulkan paling lambat tanggal 1 September 2005. Dari hasil seleksi ini 
telah tersaring 41 peserta yang lolos untuk menjadi peserta kelas forum diskusi virtual 

http://www.sabda.org/learning/
http://www.sabda.org/gema/
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yang diselenggarakan melalui sebuah mailing list (milis). Jumlah peserta ini sendiri telah 
melebihi target yang diharapkan yaitu 30 orang.  

Saat ini, kelas diskusi telah berjalan selama 1 bulan. Doakan supaya kesanggupan 
Allahlah yang akan memampukan kami untuk menyelenggarakan kursus ini sampai 
selesainya dengan baik, mengingat keterbatasan SDM yang ada.  

Informasi lebih lengkap mengenai data peserta PESTA dapat Anda lihat di Situs PESTA 
Online bagian Students' Corner:  
==> http://www.sabda.org/pesta/student.php  

4. Persiapan Peluncuran CD SABDA© VERSI 3.0 

Persiapan peluncuran CD SABDA© VERSI 3.0 akhirnya memasuki babak akhir (Beta 
5). Versi Beta 5 ini sendiri adalah tahap terakhir sebelum versi Final, karena diharapkan 
semua perbaikan akan sudah cukup sempurna sebagai CD master untuk dicetak dalam 
jumlah banyak. Mohon dukungan doa agar perbaikan terakhir ini dapat berjalan dengan 
baik.  

Selain itu, puji Tuhan untuk beberapa hal lain yang telah berhasil diselesaikan pada 
akhir Agustus 2005, yaitu pembuatan perangkat cetak yang diperlukan bagi 
kelengkapan CD SABDA© versi 3.0 Beta (cover CD, buklet, surat pengantar, kartu 
nama, dan kartu partisipasi).  

CD SABDA© versi 3.0 ini juga akan dibagikan secara GRATIS. Kemudahan masyarakat 
Kristen Indonesia untuk mendapatkan CD SABDA© ini diharapkan dapat menjadi 
jawaban atas sulitnya mendapatkan bahan- bahan biblika Indonesia yang bermutu, 
khususnya dalam bentuk digital (elektronik).  

YLSA adalah yayasan non-profit yang tidak didukung secara finansial oleh gereja 
maupun organisasi manapun. Pelayanan YLSA sepenuhnya didukung oleh para 
donatur. Tapi mengapa CD SABDA dapat dibagikan secara GRATIS? Karena ada 
orang-orang yang tergerak untuk menjadi donatur. Banyaknya CD yang bisa dibagikan 
juga terbatas dari dana yang tersedia. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk 
ikut ambil bagian dengan berpartisipasi aktif dalam hal pendanaan agar lebih banyak 
orang bisa mendapatkan CD ini. Jika Anda terbeban, kirimkan sumbangan Anda ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
BCA Cabang Pasar legi Solo  
No. 0790266579  

Jika semuanya berjalan baik, maka menurut rencana, kami akan membagikan CD 
SABDA© versi 3.0 dalam dua pertemuan besar berskala internasional, yaitu:  

http://www.sabda.org/pesta/student.php
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• International Convention Africa-Asia 2005 -- Full Gospel Business Men's 
Fellowship International (FGBMFI) 
> Bandung, 7-9 September 2005  

• Konferensi Gereja Sel Prinsip 12 yang ke-7 -- GBI Keluarga Allah 
Tema: Unlimited Growth  
Solo, 12-15 September 2005 

Demikian sekilas laporan tentang perjalanan akhir CD SABDA© Versi 3.0. Terima kasih 
atas setiap dukungan doa, semangat, dan juga dana dari Anda. Semuanya itu 
mendorong kami untuk terus tekun menyelesaikan proses akhir perbaikan CD SABDA© 
versi 3.0 dengan baik.  

Gratis:  

Apakah Anda seorang konselor Kristen? Atau Anda tertarik untuk belajar lebih banyak 
tentang bagaimana menjadi konselor Kristen? Silakan berkunjung ke Situs C3I 
(Christian Counseling Center Indonesia) yang memiliki berbagai materi konseling 
Kristen yang sangat berguna bagi pelayanan konseling Anda. Pada bulan Agustus ini, 
kami telah menambahkan 11 artikel baru yang ditulis oleh Pdt. Yakub B. Susabda, 
Ph.D. dan Pdt. Paul Gunadi, Ph.D. Artikel-artikel tersebut adalah:  

A. Pernikahan  
o Kedekatan Hubungan Suami Istri 

http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=631&mulai=0  
B. Menjalin Hubungan 

5 artikel yang berkaitan dengan topik ini membahas mengenai masalah 
perjodohan.  

o Seberapa Jauh 
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=632&mulai=0  

o Jodoh (Perspektif Psikologis) 
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=638&mulai=0  

o Jodoh 
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=637&mulai=0  

o Posesif (Perspektif Psikologis) 
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=635&mulai=0  

o Posesif 
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=634&mulai=0  

C. Parenting 
Topik parenting kali ini membahas masalah anak yang sedang berpacaran.  

o Apakah Sudah Terlambat 
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=639&mulai=0  

o Kedaluarsa 
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=640&mulai=0  

 

http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=631&mulai=0
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=632&mulai=0
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=638&mulai=0
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=637&mulai=0
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=635&mulai=0
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=634&mulai=0
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=639&mulai=0
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=640&mulai=0
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Artikel yang lainnya adalah:  

• Tiga R 
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=629&mulai=0  

• Hukum Alam Kehidupan 
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=628&mulai=0  

• Anak Tuhan dan Karirnya 
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=626&mulai=0  

Prayer Request  

Untuk para Pendoa dan Sahabat YLSA yang setia, beberapa pokok doa berikut ini perlu 
kami titipkan dalam doa-doa Anda:  

1. Ucapan Syukur 

• Bersyukur untuk peluncuran Situs e-Learning dan Situs GEMA bulan Agustus ini. 
Doakan agar bisa menjadi berkat bagi para pengunjung dan mendorong 
masyarakat Kristen Indonesia untuk belajar tentang iman Kristen dengan lebih 
sungguh-sungguh.  

• Bersyukur untuk Sdri. Ani Morib dan Ibu Esther yang Tuhan kirim untuk 
menolong pelayanan YLSA. Kiranya, Tuhan menolong mereka untuk bisa 
melayani sesuai dengan talenta yang telah Tuhan berikan kepada mereka.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Bulan September 2005 

• Bersyukur untuk 41 peserta PESTA yang akan bersama-sama belajar tentang 
KEHIDUPAN RASUL PAULUS pada bulan September 2005 ini melalui kelas 
virtual PESTA.  

• Berdoa juga untuk rencana menyelesaikan perbaikan CD SABDA versi 3.0 Beta 
dan membagikan CD SABDA di Konvensi FGBMI dan Konferensi Gereja Sel.  

• Doakan untuk rencana peluncuran 2 situs baru pada bulan September 2005, 
yaitu Situs IndoLead dan Situs SABDA Gallery.  

3. Untuk para Sahabat YLSA 

• Berdoa untuk para donatur YLSA, kiranya Tuhan terus memberkati mereka, 
sehingga dapat menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan.  

• Doakan pelayanan Pdt. John Jonathan Nap, S.Th. di Papua, kiranya Tuhan 
memakai beliau secara luar biasa untuk memenangkan banyak jiwa di Papua.  

  

http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=629&mulai=0
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=628&mulai=0
http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=626&mulai=0
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Appreciation  

1. Staf Baru  

Pada 1 Agustus yang lalu, keluarga besar YLSA telah ditambahkan satu orang lagi, 
Eunike Septiani Morib, S.Si. (Ani). Saat ini Ani masih harus menjalani masa 
percobaan/training 2 bulan. Oleh karena itu, mohon dukungan doanya agar Ani dapat 
melewati masa percobaan/training ini dengan baik, dan dia dapat memberikan yang 
terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.  

2. Ucapan Terima Kasih untuk Ibu Esther Junita Rey  

Banyaknya surat yang masuk dalam pelayanan konseling YLSA terkadang membuat 
tim konselor kewalahan dalam menjawabnya. Puji Tuhan, karena seorang hamba 
Tuhan telah tergerak hatinya untuk dengan sukarela membantu pelayanan Tim 
Konselor YLSA. Dari hati yang paling dalam keluarga besar YLSA mengucapkan terima 
kasih kepada Ibu Esther Junita Rey. Kiranya pelayanan Ibu dan keluarga semakin 
diberkati dan semakin banyak jiwa yang haus dan lapar akan kasih-Nya terpuaskan.  

3. Ulang Tahun Staf YLSA  

Ulang tahun adalah peristiwa yang menyenangkan untuk dirayakan di YLSA. Pada 
bulan Agustus ini, tepatnya pada tanggal 25 dan 30 Agustus, ada dua staf YLSA, Sdri. 
Puji dan Sdri. Tesa yang bertambah umur satu tahun lagi. Keluarga besar YLSA 
mengucap syukur, kiranya, dengan bertambahnya umur, bertambah pula hikmat dan 
pengenalan kalian kepada Tuhan. Namun, sebuah berita sedih juga mewarnai bulan 
ulang tahun ini karena Sdri. Tesa akan mengakhiri masa kerjanya di YLSA. Kami 
mendoakan semoga Tuhan terus memimpinnya dalam menemukan tempat pelayanan 
yang Tuhan kehendaki.  

4. Ucapan Terima Kasih Kepada Donatur Baru  

Kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang telah turut mendukung 
dana pelayanan YLSA, baik itu donatur yang rutin memberikan dukungan, maupun 
donatur-donatur baru. Ucapan syukur tak terhingga kami naikkan kepada Bapa di surga 
yang telah menyalurkan berkat-Nya melalui para donatur yang setia. Kiranya, Dia yang 
telah memberkati kami, juga memberkati Anda sekalian dengan berlimpah- limpah.  
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Letters from Friends  

Surat dari Papua  

From: effata wamena <effata_wamena@> 
 
>Syaloom YLSA, 
>Saya seorang gembala sidang muda di Kota Wamena Papua. Baru tiga 
>bulan terakhir ini kota kami dapat mengakses fasilitas internet. 
>Berbarengan dengan itu, saya mendapat kesempatan juga untuk 
>berlangganan majalah getLIFE!. Saya bersyukur karena YLSA dimuat 
>dalam rubik LIFE!calling dari majalah tersebut. Sebagai pelayan di 
>daerah terpencil informasi tentang pelayanan YLSA bagaikan manna 
>dari surga untuk saya. Kami memang sangat kesulitan dengan bahan- 
>bahan pelajaran rohani untuk pengembangan jemaat Tuhan di pedalaman 
>Papua ini. Doa saya YLSA akan dipakai Tuhan semakin luar biasa. 
>Izinkan saya untuk senantiasa dapat menggunakan situs-situs YLSA 
>untuk kemuliaan nama Tuhan dalam pelayanan saya. Kami akan selalu 
>mendoakan YLSA. Tuhan memberkati. 
> 
>Pdt. John Jonathan Nap, S.Th. 
>Gembala Sidang 
>Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) 
>Jemaat Effata Wamena 
>Jalan SD Percobaan Nomor 25 
>Wamena - Papua - 99511  

Redaksi: 
Senang sekali menerima surat Anda. Kami ikut memuji Tuhan karena pelayanan kami 
bisa menembus Papua. Silakan menggunakan bahan-bahan yang kami sediakan di 
semua situs dan publikasi YLSA. Kiranya, Anda dan pelayanan Anda terus berkembang 
dan Kerajaan Allah terus diperlebar di Papua. Selamat melayani!  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Juli 2005  

A. SUMBANGAN  

TELAGA (Malang - BCA)  Rp  500.000  (02/08/05)  
Ignatius Priyoto(Jakarta - BCA)  Rp  201.150  (02/08/05)  
Heri Darmawan (Bandung - BCA)  Rp  250.000  (03/08/05)  
Yulianto (BCA)  Rp  100.000  (19/08/05)  
Liaw Len Nei (BCA)  Rp  100.000  (19/08/05)  
Liaw Len Nei (BCA)  Rp  100.000  (27/08/05)  
Hasan (Solo - Danamon)  Rp  250.000  (19/08/05)  
Bunga Bank  Rp  1.318   
Sumbangan Lain-lain  Rp  70.000   
  ___________   
TOTAL PEMASUKAN  Rp   1.572.468  

B. PENGELUARAN  

1. Biaya Operasional  Rp  2.622.244   
2. Biaya Kepegawaian  Rp  9.165.000   
  ___________   
Total PENGELUARAN  Rp   11.787.244  

Ucapan Terima Kasih 
Kami mengucap syukur untuk para donatur bulan Agustus 2005 yang telah mendukung 
pelayanan YLSA lewat dana dan doa. Kiranya, kasih Allah selalu melimpah dalam hidup 
dan pelayanan Anda.  

Bagi Sahabat-sahabat YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi dalam mendukung 
pendanaan bagi pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  

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

• Bank Lippo Cabang Nusukan Solo 
No. Rekening: 782-10-63038-3  
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BeritaYLSA 11/Oktober/2005  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih,  

Pertama-tama kami sungguh mengucap syukur untuk CD SABDA© Versi 3.0 yang telah 
selesai dicetak dan siap didistribusikan kepada mereka- mereka yang membutuhkan! 
Doakan supaya Tuhan terus campur tangan dalam seluruh proses produksi dan 
distribusi, sehingga selain bisa sampai ke tempat tujuan dengan baik, juga tersedia 
cukup dana untuk melunasi semua ongkos produksi dan pengiriman CD SABDA© ini 
(lihat Laporan Keuangan YLSA).  

BERITA YLSA kali ini juga dihiasi dengan beberapa informasi lain yang 
menggembirakan, antara lain informasi seputar upgrade dua situs YLSA, yaitu Situs e-
Learning dan Situs GEMA, dan juga penutupan Kelas Virtual PESTA Kursus KRP 
(Kehidupan Rasul Paulus) dan sekaligus pembukaan Kelas baru dari Kursus DIK 
(Dasar-dasar Iman Kristen). Silakan disimak.  

Bulan Ramadhan telah tiba, oleh karena itu kami juga mengundang Anda untuk turut 
berpartisipasi dalam program "40 Hari Doa". Semoga momentum ini dapat kita pakai 
untuk memberkati bangsa-bangsa yang belum mengenal kasih Kristus.  

Nah, untuk mengikuti berita-berita dari YLSA selengkapnya, maka kami ajak Anda untuk 
segera menyimak seluruh sajian bulan Oktober ini. Biarlah informasi-informasi 
didalamnya, yang merupakan laporan kegiatan kami di bulan September, sekaligus bisa 
menjadi pokok-pokok doa untuk para Pendoa YLSA. Terima kasih dan Tuhan 
memberkati.  

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
<yulia(at)in-christ.net>  
Pimpinan YLSA  
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Latest News 

1. Penyelesaian dan Pendistribusian CD SABDA© Versi 3.0 

Tiada ada kata-kata yang dapat melukiskan luapan sukacita kami saat melihat 
bagaimana tangan Tuhan bekerja secara luar biasa di hari- hari terakhir penyelesaian 
CD SABDA© versi 3.0 ini. Waktu Tuhan sungguh tepat. To God be the glory! Sekarang 
CD SABDA© siap dibagikan dengan gratis kepada mereka yang membutuhkannya.  

Saat ini kami telah merencanakan sistem pendistribusian lewat beberapa Sahabat 
YLSA yang telah bersedia menjadi distributor bagi para pemesan CD SABDA© versi 
3.0. Kami tidak bisa menyebarkan CD ini sekaligus ke semua kota, tapi secara bertahap 
ke beberapa kota lebih dahulu, supaya bisa terkontrol dengan baik. Bahkan di Amerika, 
Singapore, Jerman dan Malaysia, kami juga menempatkan distributor di sana. Memang 
belum semua kota bisa kami tempatkan distributor, tapi jangan kuatir, Anda hanya perlu 
bersabar. Akan ada cukup banyak CD SABDA© untuk para Sahabat YLSA.  

Selain pendistribusian lewat distributor, CD SABDA© juga telah disebarkan gratis 
melalui beberapa pertemuan/konferensi. Harapan kami, setiap CD yang sudah tersebar 
dan sampai di tangan banyak orang ini bisa menjadi berkat dan membantu mereka 
untuk lebih berminat dalam menggali Firman Tuhan secara benar dan sistematis.  

Demikian laporan singkat tentang peluncuran perdana CD SABDA© Versi 3.0. Setiap 
dukungan doa dan semangat dari Anda semua sungguh sangat berarti bagi kami untuk 
pengembangan proyek CD SABDA©.  

Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dalam memberikan sumbangan 
dana, karena semakin banyak dana yang masuk semakin banyak CD SABDA© yang 
bisa kami sebarkan; berarti, semakin banyak orang bisa mendapatkan akses ke Alkitab 
dan bahan-bahan biblika lainnya. Informasi untuk mengirim dana:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  

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

• Bank Lippo Cabang Nusukan Solo 
No. Rekening: 782-10-63038-3  

Informasi pemesanan CD SABDA© Versi 3.0:  
==> http://www.sabda.org/sabda/formulir_pemesanan.php  

2. Upgrade Situs e-Learning 

Sekalipun Situs e-Learning sudah diluncurkan pada bulan Agustus 2005, namun YLSA 
tidak berhenti untuk terus meng-upgradenya. Upgrade yang telah dilakukan selama 

http://www.sabda.org/sabda/formulir_pemesanan.php
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bulan September ini meliputi perubahan tampilan dan penambahan format bahan. 
Karena itu sekarang Situs e-Learning tampil lebih rapi dan isi yang lebih lengkap. Jika 
dulu Anda hanya dapat men-download bahan dalam format OLB maka sekarang 
beberapa bahan juga dapat Anda download dalam format HTML dan PDF. Dan sambil 
menunggu proses download, Anda juga dapat membaca bahan-bahan yang ada secara 
online. Nah, kami undang Anda untuk melihat dengan lebih jelas perubahan Situs e-
Learning. Kami juga tunggu kunjungannya beserta komentar-komentar yang 
membangun dari Anda.  
==> http://www.sabda.org/learning/  

3. Upgrade Situs GEMA (Gudang Elektronik Media Audio) 

Tak mau ketinggalan, Situs GEMA juga ikutan meng-upgrade diri. Selain tampilannya 
yang lebih percaya diri, struktur situs inipun dikembangkan sehingga sekarang kategori-
kategori bahan lebih bervariasi, disediakan juga fasilitas pencarian lirik, dan juga form 
submit yang memungkinkan Anda untuk mengirimkan bahan melalui email kepada kami 
agar dimuat di Situs GEMA. Kami harap fasilitas- fasilitas baru yang telah ditambahkan 
dapat membantu Anda, terutama dalam mencari dan memperkaya koleksi lirik lagu 
rohani Anda. Nah, segeralah berkunjung di alamat:  
==> http://www.sabda.org/gema/  

4. Penutupan Kelas KRP dan Pembukaan Kelas DIK PESTA 

Berakhirnya bulan September 2005 ini menandakan berakhirnya pula Kelas kursus 
Kehidupan Rasul Paulus (KRP). Sebanyak 30 peserta (dari 42 peserta) yang berhasil 
lulus dengan hasil yang cukup memuaskan. Dari hasil evaluasi peserta, banyak yang 
bersaksi telah mendapatkan berkat besar melalui kursus ini. Bahkan tidak sedikit pula 
yang langsung mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus berikutnya.  

Menyusul penutupan kelas KRP ini, kelas PESTA berikutnya memang telah siap untuk 
dibuka, mulai tanggal 1 Oktober 2005. Sebanyak 10 pelajaran dari Kursus Dasar-dasar 
Iman Kristen (DIK) akan dipelajari bersama-sama dalam kelas ini. Pelajaran-pelajaran 
ini diharapkan akan sangat berguna untuk menolong, baik orang Kristen lama maupun 
baru, untuk memiliki dasar-dasar iman kepercayaan yang teguh sesuai dengan 
kebenaran Alkitab.  

Besarnya antusiasme kaum awam terhadap pendidikan teologia rupanya tidak bisa 
disepelekan. Sebelum pembukaan kelas DIK pun, telah masuk lebih dari 30 formulir 
pendaftaran baru. Kita doakan agar semua peserta yang mengikuti kelas ini kelak bisa 
menyelesaikannya dengan baik. Harapan kami, kelas kursus yang dibuka ini akan 
mendatangkan berkat bagi semua yang mengikutinya. Segala kemuliaan bagi Tuhan 
Yesus Kristus!  

Untuk informasi lengkap tentang pendaftaran Kursus PESTA, silakan berkunjung ke 
Situs PESTA di bagian Students' Corner di alamat:  
==> http://www.pesta.org/formulir.php  

http://www.sabda.org/learning/
http://www.sabda.org/gema/
http://www.pesta.org/formulir.php
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5. "40 Hari Mengasihi Bangsa dalam Doa" 

Untuk menyambut bulan puasa tahun ini, maka mulai 25 September - 3 November 205, 
e-DOA mengirimkan pokok-pokok doa yang diambil dari buku panduan "40 Hari 
Mengasihi Bangsa dalam Doa". Bahan doa ini terdiri dari artikel dan pokok-pokok doa 
yang akan dikirimkan setiap hari. Bahan Panduan Doa ini dipakai bukan hanya di 
Indonesia saja, tapi juga oleh berjuta-juta pendoa syafaat di seluruh dunia. Selama 40 
hari ini kita akan dituntun untuk berdoa bagi pekerjaan misi Allah bagi bangsa-bangsa, 
khususnya yang belum mendengar Injil. Bagi Anda yang rindu bergabung berdoa dan 
ingin mendapatkan kiriman doa ini secara rutin, silakan mengirim email ke:  
==> < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org >  

Mari kita bersama-sama berdoa dan bersehati dengan berjuta-juta saudara seiman dari 
berbagai negara di dunia agar Allah memberikan kepada kita hati yang mengasihi jiwa-
jiwa yang belum mengenal Kasih Allah. Kiranya kita pun ikut bertumbuh dalam Tuhan 
melalui pelayanan doa ini.  
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2005/ [Arsip 40 Hari Doa]  

Gratis: CD SABDA© Versi 3.0  

Apakah Anda ingin mendapatkan CD SABDA© versi 3.0 yang berisi berbagai versi 
Alkitab, bahan-bahan biblika Indonesia, dan buku-buku rohani yang bermutu dalam 
bentuk digital (elektronik) secara gratis? Silakan mengisi dan mengirim formulir 
pemesanan CD SABDA© Versi 3.0 yang ada di Situs SABDA©:  
==> http://www.sabda.org/sabda/formulir_pemesanan.php  

Selain itu, jika belum mendapatkan kiriman CD-nya, Anda juga bisa berkunjung ke Situs 
SABDA.net yang dibangun sebagai "download center" bagi Program SABDA© versi 3.0, 
modul-modul Alkitab, modul- modul Biblika, dan modul-modul Buku. Silakan Anda men-
DOWNLOAD program SABDA© dan modul-modulnya secara GRATIS.  
==> http://www.sabda.net/  

Stop Press  

Sahabat YLSA yang terkasih, 
Kami memberikan tawaran istimewa kepada Anda untuk mendapatkan CD SABDA© 
versi 3.0. Jika Anda menginginkannya silakan mengisi Formulir di bawah ini, dan 
kirimkan ke alamat: < order-CD@sabda.org >  

 
potong di sini --------------------------- 

 
                   FORMULIR PEMESANAN CD SABDA 

http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2005/
http://www.sabda.org/sabda/formulir_pemesanan.php
http://www.sabda.net/
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Nama  : 
Email  : 
Alamat  : 
Kota  : 
Kode Pos: 
Telepon : 
 
Nama Organisasi  : 
Jabatan  : 
Email Organisasi : 
Alamat Organisasi: 
Kota  : 
Kode Pos  : 
Telepon  : 
Fax.  : 
 
Gereja  : 
Jabatan dalam Pelayanan : 
Alamat Gereja  : 
Kota  : 
Kode Pos  : 
Telepon  : 
Fax.  : 
 
Saya memesan CD SABDA mewakili: 
[ ] Pribadi 
[ ] Organisasi/Gereja/Yayasan/Sekolah/ .................... 
 
Jenis komputer yang Anda miliki: 
[ ] PC (Compatible) 
[ ] Macintosh 
[ ] Lain-lain, sebutkan ......................... 
 
Komputer yang digunakan berada di: 
[ ] Rumah 
[ ] Kantor 
[ ] Warnet, lain-lain, sebutkan ......................... 
 
Dari mana Anda mendengar tentang SABDA©? (Bisa lebih dari satu): 
[ ] Search Engine, sebutkan ..................... 
[ ] Website; URL: .................... 
[ ] Milis; NAMA: .................... 
[ ] Teman 
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[ ] Toko Buku, sebutkan ......................... 
[ ] Gereja, sebutkan ......................... 
[ ] Iklan, Artikel, Resensi, sebutkan .................. 
[ ] Lain-lain, sebutkan ...................... 
 
Apakah Anda memiliki Program SABDA©?: 
 
Tuliskan informasi lain yang ingin Anda tambahkan : 
 
 

 
Kirim formulir di atas ke: <order-CD@sabda.org> ----------  

Prayer Request  

Bagi Sahabat setia YLSA dan para Pendoa kami menitipkan beberapa pokok doa ke 
dalam doa-doa Anda:  

1. Ucapan Syukur 

• Bersyukur untuk peluncuran CD SABDA© Versi 3.0 dan kiranya CD ini bisa 
dibagikan kepada mereka yang membutuhkannya. Doakan untuk strategi 
pendistribusian supaya semua bisa terbagi dengan baik. Doakan juga dana yang 
dibutuhkan untuk mencetak dan mengirim CD- CD ini.  

• Bersyukur untuk upgrade Situs e-Learning dan Situs GEMA (Gudang Elektronik 
Media Audio). Kiranya perubahan tampilan, struktur, penambahan bahan dan 
fasilitas lain dapat lebih mengefektifkan pelayanan YLSA. Doakan agar upgrade 
kedua situs ini semakin menjadi berkat bagi para pengunjungnya.  

• Bersyukur untuk berakhirnya kursus PESTA KRP (Kehidupan Rasul Paulus) dan 
pembukaan Kursus DIK (Dasar-dasar Iman Kristen) pada bulan Oktober 2005. 
Kiranya para peserta semakin terpacu untuk belajar firman Tuhan dengan 
disiplin.  

• Bersyukur untuk buku panduan doa "40 Hari Mengasihi Bangsa dalam Doa". 
Doakan agar doa-doa yang dinaikkan kepada Allah bagi bangsa -bangsa yang 
belum mendengar Injil mendapat belas kasihan Allah.  

• Bersyukur untuk staf baru Sdri. Ani Morib yang sudah berhasil menyelesaikan 
masa percobaan selama 2 bulan dengan baik. Doakan agar pelayanannya di 
YLSA dapat semakin efektif.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Bulan Oktober 2005 
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• Doakan untuk upgrade Situs e-Buku yang akan dilakukan bulan Oktober ini.  

• Berdoa untuk pengiriman CD SABDA© versi 3.0 ke ribuan pemesan dan juga 
follow-upnya. Doakan juga bagi calon distributor yang diperlukan bagi setiap kota 
yang belum ada distributornya.  

• Doakan juga untuk rencana penyelesaian pembuatan Situs PPA dan Situs e-
Artikel.  

3. Untuk para Sahabat YLSA 

• Berdoa untuk para pendukung YLSA, baik para pendoa atau pun para donatur, 
kiranya Tuhan terus memberkati mereka dengan berlimpah. Doakan juga kiranya 
keterlibatan mereka dalam pelayanan YLSA membuahkan hasil yang berkenan 
kepada Tuhan.  
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Appreciation  

1. Ucapan Terima Kasih Tim SABDA:  
a. Kami mengucap syukur atas kasih dan kekuatan dari Tuhan terutama bagi 

Tim SABDA yang secara langsung terlibat dalam proses pengerjaan CD 
SABDA© versi 3.0 ini. Ketekunan dan jerih payah Tim ini sungguh 
membanggakan, karena pada hari terakhir penyelesaian CD ini, mereka 
rela bekerja lebih dari 24 jam nonstop. Sungguh kekuatan luar biasa yang 
Tuhan berikan sehingga CD SABDA selesai sesuai target yang diinginkan. 
Untuk Natalia Endah, Daniel Budi Laksono, Puji Arya Yanti, Sadrah 
Sumariyarso, Kristian Novianto, Tri Hardhono, Tanie M. Silviasari, Ary 
Cahya Utomo, dan Melina Martha A., segala hasil jerih payah Anda tidak 
sia-sia bagi Tuhan. Keep up the good work!  

b. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada beberapa pihak yang 
telah membantu pencetakan brosur dan juga duplikasi CD SABDA©; yaitu 
kepada Percetakan Araya, Setting JayaPro, dan Duplicasi Nero yang 
sudah membantu menyelesaikan semua pekerjaan dengan baik. Kiranya, 
Tuhan semakin memberkati pelayanan dan usaha Anda dengan 
melimpah-limpah.  

2. Ucapan Selamat Ulang Tahun: 
Puji Tuhan! Pada bulan September ini ada dua orang staf YLSA yang 
berulangtahun yaitu Eunike Septiani Morib (tanggal 16) dan Lani Mulati (tanggal 
23). Kiranya, berkat Tuhan mengalir selalu dalam hidup mereka, dan dapat terus 
menang dalam setiap pergumulan. Kabar gembira pula, karena secara khusus 
pada bulan September ini, Eunike Septiani Morib telah lulus dari 2 bulan masa 
percobaan sebagai staf baru YLSA dan berhak diangkat sebagai staf tetap.  

Letters from Friends  

From: EDVARSEN MAMAHANI <edvarsen_mamahani@> 
>Lebih dari 6 bulan kami menunggu. Apakah CD 'SABDA' VERSI 3 (versi 
>terakhir) telah selesai di buat? Kami sangat membutuhkannya. Maaf 
>apakah kami harus mengisi ulang FORMULIR PEMESANAN. Mohon 
>penjelasannya. Tuhan Yesus memberkati. 
>Edvarsen Mamahani, Cipanas Jawa Barat.  

Redaksi: 
Terima kasih untuk surat Anda. Dengan gembira kami memberitahukan bahwa CD 
SABDA© versi 3.0 baru saja selesai September 2005 ini. Maaf jika Anda menunggu 
terlalu lama. Kami telah berusaha mengerjakannya sesuai dengan kemampuan kami. 
Puji Tuhan sekarang seluruh masyarakat Kristen Indonesia bisa menikmati hasilnya. 
Kami akan segera kirimkan pesanan Anda tersebut ke distributor di kota Anda.  

Tambahan: 
Kami banyak menerima surat-surat senada dengan surat di atas. Memang waktu 
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menunggu penyelesaian CD ini cukup lama sejak kami umumkan Januari 2005 y.l. 
Lamanya waktu menyelesaikan CD ini tidaklah kami sengaja. Kami memiliki 
kemampuan dan keterbatasan sehingga kadang- kadang kami harus melakukan proses 
ulang terhadap beberapa bahan yang ada di CD SABDA© agar hasilnya bisa lebih baik. 
Puji Tuhan seluruh jerih payah terbayar dengan sukacita melihat banyak orang bisa 
mendapat berkat dari CD SABDA© ini. CD SABDA© ini merupakan hasil kerja kasih 
kami kepada Tuhan. Itu sebabnya CD ini tidak mungkin dapat ditukar atau dibeli dengan 
uang.  
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Financial Report 

LAPORAN KEUANGAN YLSA - SEPTEMBER 2005  

A. PENGELUARAN KANTOR  

Operasional  Rp  2.565.253,-   
Kepegawaian  Rp  9.590.000,-   
Special/Other Projects  Rp  5.000.000,-   
Produksi CD SABDA©(lihat *)  Rp  22.658.300,-   
  ___________   
TOTAL PENGELUARAN  Rp   39.813.553,-  

B. SUMBANGAN [Umum]  

Gunawan + Tina (Danamon-Jakarta)  Rp  1.000.000,-  (02/09/05)  
Kornelius (BCA - Jakarta)  Rp  800.000,-  (01/09/05)  
TELAGA (BCA - Malang)  Rp  500.000,-  (14/09/05)  
Rudy Samuel (Danamon - Solo)  Rp  100.000,-  (15/09/05)  
Hendrik Kosasih (BCA - Jakarta)  Rp  100.000,-  (20/09/05)  
Shin Hie (BCA - Jakarta  Rp  30.000,-  (21/09/05)  
Binaker (BCA - Jakarta)  Rp  500.000,-  (29/09/05)  
Agus Wardoyo (BCA - Malaysia  Rp  480.000,-  (30/09/05)  
Bunga Bank  Rp  2.044,-   
Lain-lain  Rp  70.000,-   
  ___________   
TOTAL SUMBANGAN  Rp   3.582.044,-  

C. SUMBANGAN [via Formulir Regristrasi CD SABDA©]  

Hariagus Rimba (BCA - Jakarta)  Rp  500.000,-  (14/09/05)  
GUPDI (BCA - Solo)  Rp  200.000,-  (14/09/05)  
Badan Bina Kerja GKI (Jakarta)  Rp  200.000,-  (29/09/05)  

  ___________   
Total Sumbangan Form CD SABDA  Rp   900.000,-  

D. SUMBANGAN [Khusus]  

Aldo  Rp  4.644.373,-  (22/09/05)  

  ___________   
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Total Sumbangan Special Projects  Rp   4.644.373,-  

o Modal Pinjaman untuk Produksi CD SABDA©  

Pinjaman Sementara  Rp  Rp.30.000.000   

o ) LAPORAN PENGELUARAN PRODUKSI CD SABDA© (sementara)  

Cetak Keping CD SABDA©  Rp  10.000.300,-   
Cetak Kertas Brosur CD dll.  Rp  6.058.000,-   
Casing CD  Rp  6.600.000,-   
  ___________   
Total ongkos Produksi  Rp   22.658.300,-  

Ucapan Terima Kasih Kami mengucap syukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang setia 
mendukung pelayanan YLSA lewat dana dan doa. Kiranya, kasih Allah selalu melimpah 
dalam hidup dan pelayanan Anda.  

Bagi Sahabat-sahabat YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana bagi 
pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  

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

• Bank Lippo Cabang Nusukan Solo  
No. Rekening: 782-10-63038-3  
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BeritaYLSA 12/November/2005  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih,  

Senang sekali kami bisa mengirimkan berita terbaru tentang kegiatan pelayanan YLSA 
yang telah dilakukan bulan Oktober 2005. Kiranya dukungan doa, dana dan semangat 
dari para Sahabat YLSA yang sangat kami hargai dapat terus mengalir untuk 
mendorong kami agar terus maju dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan.  

Selamat menyimak berita dari kami.  

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
<yulia(at)in-christ.net>  
Pimpinan YLSA  
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Latest News 

1. Upgrade Situs e-BUKU 

Kini e-BUKU tampil dengan wajah baru yang lebih menarik. Bukan hanya tampilan 
luarnya yang berubah, tetapi isinya juga bertambah. Beberapa menu baru ditambahkan 
seperti "Artikel", "Berita", dan "Resensi". Selain itu, fasilitas pencarian juga ditambahkan 
untuk memudahkan pengunjung menemukan judul-judul buku yang dicari. Kami 
mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan mengirimkan Resensi pendek tentang 
buku-buku rohani Kristen, Kesaksian berkat dari membaca suatu buku, atau Artikel 
seputar penerbitan buku. Silakan mengirimkannya kepada kami melalui formulir kirim 
bahan yang tersedia di Situs e-BUKU.  
==> http://www.sabda.org/ebuku/index.php?n=kirim  

2. Upgrade Situs SABDAweb  

Menyusul peluncuran CD SABDA© versi 3.0, Situs SABDAweb tidak ketinggalan dalam 
melengkapi bahan-bahannya. Saat ini sudah tersedia 12 modul baru, sehingga 
keseluruhannya terdapat 53 modul. 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, Kitab Kudus Ende, dan Referensi Silang TSK. Satu 
modul lain yang juga layak disimak adalah Intisari Alkitab dari Persekutuan Pembaca 
Alkitab (PPA). Modul-modul yang lain adalah Pengantar, Garis Besar dan Judul Perikop 
Kitab-kitab dalam Alkitab, yaitu:  

• 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;  
• Garis Besar Kitab Alkitab Versi Pemulihan (YPII);  
• Judul Perikop Kitab Suci Injil; dan  
• Judul Perikop World Bible Translation Center.  

Tidak sabar untuk segera membacanya, silakan kunjungi:  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/  

3. Kelas Virtual PESTA Periode Oktober-Nopember 2005 

Seperti yang telah kami informasikan dalam Berita YLSA edisi bulan lalu, Kelas Virtual 
DIK (Dasar-dasar Iman Kristen), periode Oktober- Nopember 2005 telah dibuka.  

Memasuki minggu penutupan pendaftaran Kursus DIK, jumlah pendaftar Kelas Virtual 
PESTA telah mencapai 127 orang. Dua puluh orang diantaranya adalah alumni dari 

http://www.sabda.org/ebuku/index.php?n=kirim
http://www.sabda.org/sabdaweb/
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kursus KRP periode sebelumnya. Namun dari sekian banyak pendaftar, ternyata 
banyak yang belum memenuhi kualifikasi karena sampai saat ini banyak yang belum 
mengumpulkan tugas-tugas yang diminta, yaitu menjawab pertanyaan dari 10 Pelajaran 
DIK.  

Pengumpulan tugas diundur sampai tanggal 6 Nopember 2005. Jadi untuk sementara, 
sampai akhir bulan Oktober ini jumlah peserta yang sudah dipastikan akan mengikuti 
Kelas Diskusi ada 21 orang. Selebihnya ada 11 peserta sudah mengumpulkan sebagian 
tugas tapi belum semuanya. Kita doakan, kiranya 11 peserta yang masih bergumul 
untuk menyelesaikan semua tugas ini bisa segera menyelesaikannya agar bisa 
mengikuti kelas DIK periode Okt-Nop 2005 ini. Doakan juga untuk semua peserta yang 
akan mengikuti diskusi bulan Nopember ini agar mereka dapat dibangunkan imannya 
dan mendapatkan manfaat sebesar- besarnya melalui kelas PESTA ini.  

Informasi selengkapnya tentang kelas DIK periode Oktober-Nopember 2005 dapat Anda 
lihat di Situs PESTA (1) atau dengan berlangganan Buletin BERITA PESTA (2)  
==> http://www.pesta.org/student.php?info=kv2 (1)  
==> <subscribe-i-kan-berita-pesta(at)xc.org> (2)  

4. Distribusi CD SABDA© ke Berbagai Kota 

Campur tangan Tuhan sungguh luar biasa sehingga kami bisa melakukan 
pendistribusian CD SABDA© versi 3.0. Dengan bantuan para Sahabat YLSA yang 
bersedia menjadi Distributor, beberapa kota di Indonesia, bahkan juga yang di luar 
negeri, sudah bisa dilayani. Memang belum semua pemesan mendapatkan CD 
SABDA©, karena proses pendistribusian masih sedang berjalan. Tapi kami sangat 
bersyukur untuk tempat- tempat di bawah ini yang sudah mendapatkan CD SABDA©:  

1. Ambarawa  15. Manokwari  
2. Bandar Lampung  16. Palembang  
3. Bandung  17. Palu  
4. Blitar  18. Pontianak  
5. Denpasar  19. Salatiga  
6. Indramayu  20. Semarang  
7. Jakarta, Tangerang  21. Serpong  
8. Jakarta Barat  22. Singapura  
9. Jakarta Pusat  23. Solo  
10. Jakarta Timur  24. Surabaya  
11. Kalimantan  25. Yogyakarta  
12. Kediri  26. Beberapa kota di Amerika  
13. Makassar  27. Beberapa kota di Malaysia  
14. Malang  28. Beberapa kota di Singapura  

http://www.pesta.org/student.php?info=kv2
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Saat ini kami sedang mempersiapkan pendistribusian ke daerah-daerah yang lain. Kami 
sangat berharap proses pendistribusian ini bisa berjalan lancar dan setiap orang yang 
sudah menantikan CD SABDA© dapat segera menerimanya dan menyalurkan berkat 
Tuhan ini kepada orang lain lagi. Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan 
memberkati!  

5. Baru! Milis Publikasi e-Buku 

Yayasan Lembaga SABDA kembali menerbitkan publikasi baru yang diberi nama "e-
Buku". Publikasi yang bertujuan menyajikan resensi, artikel dan hal-hal seputar buku-
buku kekristenan ini akan memberi inspirasi kepada Anda untuk semakin gemar 
membaca buku-buku kekristenan yang bermutu. Publikasi yang juga ingin mengajak 
Anda untuk "Berbagi Berkat melalui Buku" merupakan salah satu pendukung untuk 
Situs e-BUKU -- Pusat Elektronik Buku Kristen, yang menyediakan buku-buku 
kekristenan yang bisa dibaca online dan didownload secara gratis. Kunjungi situsnya di:  
==> http://www.sabda.org/ebuku/  

Menurut rencana Milis Publikasi e-Buku edisi perdana akan terbit pertengahan 
Nopember 2005. Bagi Anda yang ingin bisa mendapatkan edisi e-Buku secara rutin 
setiap bulannya, silakan mengirim email kosong ke:  
==> <subscribe-i-kan-buku(at)xc.org>  

Gratis: Publikasi BERITA SABDA  

Apakah Anda ingin mendapatkan informasi terbaru tentang perkembangan SABDA© 
dan hal-hal seputar SABDA©? Apakah Anda ingin menanyakan tips dan trik bagaimana 
menggunakan SABDA© secara maksimal? YLSA menyediakan publikasi GRATIS yang 
terbit setiap bulan lewat email yang bisa Anda dapatkan dengan berlangganan BERITA 
SABDA. Untuk mendaftar, silakan mengirim email kosong ke:  
==> <subscribe-i-kan-berita-sabda(at)xc.org>  

Prayer Request  

Kami mengajak para Sahabat YLSA untuk bersatu hati berdoa bagi pokok-pokok doa 
berikut ini:  

1. Ucapan Syukur 

• Bersyukur untuk upgrade Situs e-Buku dan Situs SABDAweb. Doakan agar 
penambahan isi, fungsi-fungsi dan tampilan yang menarik dapat membuat situs 
ini semakin lengkap dan menjadi berkat bagi banyak pengunjungnya.  

• Bersyukur untuk Kelas Virtual Pesta Kursus DIK (Dasar-dasar Iman Kristen) 
periode Oktober-Nopember 2005. Doakan untuk para peserta supaya bisa 

http://www.sabda.org/ebuku/
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menyelesaikan kursus ini dengan baik dan kebenaran Firman Tuhan semakin 
dinyatakan bagi hidup setiap peserta.  

• Bersyukur untuk CD SABDA© versi 3.0 yang sudah dikirimkan ke berbagai 
daerah dan bersyukur untuk para sahabat YLSA yang telah bersedia menjadi 
distributor.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Bulan Nopember 2005 

• Bersyukur untuk rencana peluncuran publikasi baru "e-Buku" pada pertengahan 
Nopember 2005. Doakan agar persiapan dan promosi berjalan lancar dan bisa 
menjaring banyak pelanggan.  

• Doakan juga untuk rencana peluncuran publikasi e-Leadership yang sempat 
tertunda cukup lama. Kiranya kali ini betul-betul bisa diterbitkan secara rutin.  

• Doakan untuk pengiriman BERITA SABDA bagi semua pemesan CD SABDA©, 
kiranya melalui buletin ini para pengguna SABDA© bisa saling terjalin dalam 
komunitas SABDA dan saling mendukung.  

• Doakan untuk lanjutan pendistribusian CD SABDA© ke tempat-tempat lain, 
kiranya semua bisa berjalan lancar tidak kurang suatu apa.  

• Doakan untuk rencana Rapat Kerja YLSA yang akan membahas beberapa 
rencana besar tahun 2006. Kiranya hikmat Tuhan menyertai para peserta Raker.  

3. Untuk para Sahabat YLSA 

• Doakan untuk para Sahabat YLSA yang telah menjadi Distributor CD SABDA©, 
kiranya kerja jerih payah mereka menghasilkan sukacita untuk melayani Tuhan.  

• Doakan untuk Sahabat YLSA yang telah berpartisipasi menjadi donatur YLSA. 
Biarlah pelayanan kasih ini boleh menghasilkan berkat yang melimpah, bukan 
hanya untuk penerimanya saja tetapi juga kepada pemberi dana.  

• Doakan untuk para penerima CD SABDA©, supaya semakin giat mempelajari 
Alkitab dengan bantuan SABDA© ini dan berkatnya bisa disalurkan ke 
pelayanan-pelayanan mereka.  
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Appreciation  

1. Ucapan Terima Kasih bagi Para Distributor CD SABDA© Versi 3.0 

Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk para Sahabat YLSA yang dengan 
sangat positif menyediakan diri untuk mendukung pelayanan YLSA dan bersedia 
menjadi Distributor CD SABDA© di daerah masing- masing. Bantuan Anda bukan 
hanya menolong meringankan beban keuangan kami, tapi Anda juga telah menjadi 
perpanjangan tangan YLSA dalam menjangkau orang-orang yang kami layani. Sekali 
lagi, untuk para distributor di bawah ini, terima kasih untuk bantuan Anda:  

1. Budi Moelyono  - Distributor Ambarawa  
2. Andrew A. Timotiwu  - Distributor Bandar Lampung  
3. Billy N.  - Distributor Bandung  
4. Naharini (Rini)  - Distributor Denpasar  
5. Widdi Yulianto  - Distributor Indramayu, Sumedang, Subang  
6. Franky Mamahit  - Distributor Jakarta, Serpong  
7. Tantono Subagyo  - Distributor Jakarta, Tangerang  
8. Tri Purwito  - Distributor Jakarta Utara  
9. Rusiana/Elly  - Distributor Jakarta Barat  
10. Lenny  - Distributor Jakarta Pusat  
11. Josias Tatontos  - Distributor Jakarta Timur  
12. Budi Oentoro  - Distributor Kediri  
13. Daniel Ronda  - Distributor Makassar  
14. Melany/Lilik  - Distributor Malang  
15. Yoas Semuel Rumawak  - Distributor Manokwari  
16. Leo Dharmawan  - Distributor Palembang  
17. Margeritha A. Morib  - Distributor Palu  
18. Lidia Welong  - Distributor Pontianak  
19. Melania  - Distributor Semarang  
20. Rode Hutomo/Ita  - Distributor Solo  
21. Metta/Sucipto  - Distributor Surabaya  
22. Ika S.  - Distributor Yogyakarta  
23. Paul L.  - Distributor Yogyakarta  
24. Agus Wardoyo  - Distributor Malaysia  

2. Ucapan Selamat Ulang Tahun 

Pada tanggal 12 Oktober yang lalu, suasana kantor YLSA lain dari pada biasanya. Pkl. 
15.00 WIB kami berkumpul bersama untuk ikut merasakan sukacita, Ari Saryanto (staf 
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divisi Web), yang pada hari itu genap berusia 23 tahun. Walaupun tidak ada lilin yang 
harus ditiup, Ari tetap bersukacita dengan acara ulang tahun sederhana yang diadakan 
keluarga besar YLSA. Selamat ulang tahun Ari, kiranya sukacitamu bertambah-tambah 
dan pengenalanmu akan Tuhan semakin dalam.  

Letters from Friends  

From: "Edi Wijono" <ewsd(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 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 
>ini 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 
>Surabaya.  

Redaksi: 
Sama-sama terima kasih. Kami berdoa, kiranya CD SABDA© dapat menjadi berkat bagi 
Anda dan pelayanan Anda. Biarlah dari semua ini, nama Tuhan dimuliakan.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Oktober 2005  

A. SUMBANGAN  

Gunawan + Kristina  Rp  1.000.000,00  (01/10/05)  
Budi Oentoro  Rp  250.077,00  (03/10/05)  
Rina Handayani  Rp  250.000,00  (03/10/05)  
Yanuar  Rp  100.000,00  (04/10/05)  
Hery Susanto  Rp  150.000,00  (04/10/05)  
NN Jkt  Rp  50.000,00  (06/10/05)  
TELAGA  Rp  500.000,00  (11/10/05)  
Frans Budi  Rp  50.000,00  (12/10/05)  
Yohanes Kornelius  Rp  800.000,00  (15/10/05)  
Christine  Rp  100.000,00  (16/10/05)  
Tomy Evan  Rp  100.000,00  (18/10/05)  
Hendrik Kosasi  Rp  100.000,00  (21/10/05)  
L Esa Kurnia  Rp  20.000,00  (21/10/05)  
Gunawan  Rp  200.000,00  (21/10/05)  
V Oloan S  Rp  500.000,00  (22/10/05)  
Gino  Rp  200.000,00  (24/10/05)  
Efendi K  Rp  400.000,00  (25/10/05)  
Eko Suryanto  Rp  100.000,00  (26/10/05)  
Josias Tatontos  Rp  150.000,00  (27/10/05)  
Rudi Samuel  Rp  100.000,00  (15/10/05)  
Lain-lain  Rp  70.000,00  (14/10/05)  
Bunga Bank  Rp  1.732,00   
  ___________   
Total Pemasukan  Rp   5.191.809,00  

B. PENGELUARAN  

Beban Material  Rp  1.975.300,00   
Beban Internet  Rp  350.000,00   
Pengiriman CD SABDA©  Rp  522.900,00   
Beban Kepegawaian  Rp  10.306.200,00   
Beban Perjalanan Dinas  Rp  342.000,00   
Beban Kantor  Rp  108.000,00   
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Beban Administrasi  Rp  275.750,00   
Beban Utility/Sumber Daya  Rp  1.040.900,00   
Beban Peralatan kantor  Rp  54.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp   14.975.050,00  

Ucapan Terima Kasih Kami mengucap syukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang setia 
mendukung pelayanan YLSA lewat dana dan doa. Kiranya, kasih Allah selalu melimpah 
dalam hidup dan pelayanan Anda.  

Bagi Sahabat-sahabat YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana bagi 
pelayanan YLSA, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
- Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo 
No. Rekening: 0790266579  
- Bank Lippo Cabang Nusukan Solo 
No. Rekening: 782-10-63038-3  
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BeritaYLSA 13/Desember/2005  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih,  

Kami percaya saat ini banyak di antara para Sahabat YLSA yang sedang sibuk bersiap-
siap merayakan Hari Natal. Demikian juga YLSA, karena sejak awal bulan Desember 
semua staf YLSA yang terlibat dalam divisi Publikasi dan Web telah menyiapkan 
banyak bahan dan sajian Natal untuk dapat diakses oleh masyarakat Kristen Indonesia.  

Khusus untuk para Sahabat YLSA, Redaksi Berita YLSA pun telah menyiapkan sebuah 
Puisi Natal dan Renungan Natal untuk Anda semua. Mengiringi sajian ini, segenap 
pengurus dan staf YLSA ingin menyampaikan ucapan:  

"Selamat Natal 2005 dan Selamat Tahun Baru 2006" 

Kiranya Tuhan berkenan memberikan berkat yang berlimpah untuk hidup Anda di tahun 
mendatang dan nama Tuhan dimuliakan.  

Selamat bertemu lagi di pelayanan YLSA tahun 2006.  

In Christ,  
Yulia Oeniyati  
< yulia(at)in-christ.net >  
Pimpinan YLSA  
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Latest News 

1. Peluncuran Situs Baru: e-Artikel 

Puji Tuhan! YLSA kembali meluncurkan sebuah situs baru, yaitu Situs "e-Artikel". Saat 
ini situs ini telah diisi dengan lebih dari 200 artikel tentang kekristenan yang kami yakin 
akan menolong Anda untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Berbagai artikel tersebut 
dikelompokkan dalam topik-topik menarik seperti "Alkitab", "Doa", "Misi", "Renungan", 
dll. Untuk memudahkan Anda mencari artikel yang Anda inginkan, silakan manfaatkan 
fasilitas pencarian yang sudah tersedia. Apabila Anda memiliki artikel, jangan ragu-ragu 
untuk mengirimkannya kepada kami sehingga bisa ditampilkan di Situs "e-Artikel". 
Kunjungi situs ini di alamat:  
==> http://www.sabda.org/artikel/  

2. Yang Terbaru di Situs LINKS 

Bulan ini, Situs Direktori Kristen LINKS telah meng-update data- datanya dengan 
menambahkan 197 alamat situs dan milis Kristen baru ke dalam databasenya. 
Sehingga, jumlah total data alamat situs dan milis di database LINKS saat ini tercatat 
1.506 data. Selain situs- situs YLSA yang baru, yaitu "e-Learning", GEMA (Gudang 
Elektronik Musik dan Audio Kristen) dan "e-Buku", Beberapa situs baru yang kami 
tambahkan antara lain:  

Pendatang baru:  

• Warnes Magazine  
==> http://www.warnesmag.com/  

• Reformata  
==> http://www.reformata.com/  

• Kids Sunday School Place  
==> http://www.kidssundayschool.com/  

• Giving My Best  
==> http://www.givingmybestmusic.com/  

• Narwastu Pembaruan  
==> http://www.narwastupembaruan.com/  

• Sekolah Minggu -- GKJ Tanjung Priok  
==> http://www.gkjtp.org/  

• Songs of Praise: Music and Drama for The Christmas Season  
==> http://www.songsofpraise.org/  

• Christian Leadership World  
==> http://www.teal.org.uk/  

• Tell Me The Story of Jesus  
==> http://www.thestoryofjesus.com/  

Secara berkala, kami terus meng-update data di Situs LINKS supaya lebih banyak lagi 
data di Situs LINKS yang dapat Anda manfaatkan. Kami mengundang para Sahabat 

http://www.sabda.org/artikel/
http://www.warnesmag.com/
http://www.reformata.com/
http://www.kidssundayschool.com/
http://www.givingmybestmusic.com/
http://www.narwastupembaruan.com/
http://www.gkjtp.org/
http://www.songsofpraise.org/
http://www.teal.org.uk/
http://www.thestoryofjesus.com/
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YLSA yang memiliki informasi tentang situs-situs baru untuk mengirimkannya ke:  
==> http://www.sabda.org/links/submit/ Untuk itu, sebelumnya kami mengucapkan 
banyak terima kasih.  

3. Edisi Perdana Publikasi e-Buku 

Pada tanggal 18 Nopember 2005, Edisi Perdana Publikasi e-Buku telah diluncurkan. 
Meskipun diawali dengan kesalahan teknis yang berakibat para pembaca menerima 
"junk mails", namun respon-respon positif pembaca atas permintaan maaf dari Redaksi 
e-Buku telah membangkitkan semangat kami untuk terus maju dengan pelayanan ini. 
Bagi Anda yang belum berlangganan Publikasi "e-Buku", yang berisi resensi-resensi 
buku Kristen ini, silakan mendaftar ke:  
==> < staf-Buku(at)sabda.org > Untuk membaca arsip edisi e-Buku silakan berkunjung 
ke alamat:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/  

Selain itu, jangan lupa juga untuk berkunjung ke Situs e-Buku khususnya ke bagian 
Artikel dimana terdapat 8 artikel baru seputar buku dan membaca yang pasti menarik 
untuk disimak.  
==> http://www.sabda.org/ebuku/index.php?n=artikel  

4. Pembukaan Kelas Virtual PESTA 2006 

Kursus Kelas "Dasar-dasar Iman Kristen" (DIK) periode Jan.-Peb. 2006 akan segera 
dibuka lagi. Pelayanan PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) adalah 
sistem pendidikan jarak jauh yang bertujuan untuk memperlengkapi masyarakat Kristen 
Awam dengan pengetahuan teologia agar mereka memiliki iman yang kuat untuk 
menjadi berkat dimana pun mereka ditempatkan Tuhan.  

Selain kursus DIK, juga akan dibuka kursus kelas "Pengantar Perjanjian Baru" (PPB), 
tapi hanya bagi mereka yang sudah pernah mengikuti kursus DIK. Bahan-bahan 
pelajaran PPB akan sangat berguna untuk menolong Anda mengerti latar belakang 
Alkitab dengan lebih baik.  

Bagi Anda yang tertarik untuk mengikutinya, silakan mendaftarkan diri sekarang, atau 
sebelum Januari 2006 ke:  
==> http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas  

atau menulis email ke:  
==> < Staf-PESTA(at)sabda.org >  

5. Daftar Distributor CD SABDA© versi 3.0 

Pendistribusian CD SABDA© versi 3.0 masih terus berlangsung hingga saat ini. Namun 
maaf, kami tidak dapat mengirimkannya satu persatu kepada para pemesan. Untuk 
menghemat biaya, maka kami memakai sistem pendistribusian RDC (Regional 

http://www.sabda.org/links/submit/
http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/
http://www.sabda.org/ebuku/index.php?n=artikel
http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas


Berita YLSA 2005 
 

110 
 

Distribution Center), yaitu melalui beberapa Sahabat YLSA yang menjadi Distributor CD 
SABDA© di kota di mana mereka berada. Bagi para Sahabat YLSA yang belum 
mendapatkan CD SABDA, kami berharap Anda tidak keberatan untuk mengunjungi 
Distributor kami di salah satu kota berikut ini:  

1. Palembang (Leo Dharmawan) 
Toko Wangi, Jl. Pasar 16 Ilir 129, Palembang, Telp. 351229  

2. Lampung, Bandar Lampung (Andrew A. Timotiwu)  
Jl. Maulana Yusuf No. 22/2, Bandar Lampung, Telp. 242922  

3. Batam (Nicke Endianasari) 
Jl. Duku no. 29 RT.01 RW.01 Blok II, Nagoya, Batam 
Telp. 0813-64500533  

4. Jakarta Barat (Elly/Dian) 
Jl. Tanjung Duren Barat I, No 29, Jakarta Barat 
Telp. (021) 560 2303/0818 856 863  

5. Jakarta Barat (Lenny)  
Jl. Tanah Sereal XIII/9A RT 0012 RW 09, Jakarta Barat  
Telp. (021) 6305169  

6. Jakarta Pusat (Posma J. Simanjuntak)  
Jl. Salemba Tengah Gg. IX No. 131 C, Jakarta Pusat 
Telp. 9202837  
Hp. 081318076140  

7. Jakarta Pusat (Toko Buku Momentum) 
Jl. Tanah Abang III/1, Jakarta Pusat  

8. Serpong, Tangerang (Franky Mamahit) 
Regensi Melati Mas Blok B5 No. 22, Serpong, Banten 15323  
Hp. 081 8797424  

9. Tangerang (Tantono Subagyo) 
Jl. Dahlia A/98, Pondok Pucung Indah I, Pondok Aren, Tangerang  
Hp. 0818484276  

10. Bekasi (Timotius Victor Pangalila) 
Harapan Indah Blok. AG/7, Kel. Pejuang Jaya, Bekasi 
Telp. 08158167226 atau di kantor: 4610191 bagian Adm. Color.  

11. Jakarta Timur (Josias Tatontos) 
Jl. Mesjid Bendungan RT 10/RW07 No. 13 B, Cawang III 
Hp. 0815 831 2886.  

12. Kelapa Gading, Jakarta Utara (Tri Purwito) 
Gading Bukit Indah Blok I No. 24, Kelapa Gading Permai,  
Jakarta Utara 
Telp. 458 476 89 atau 0815 9 123 586  

13. Cengkareng (Emilia/Agustina) 
Taman Semanan Indah, Blok NQ No. 17, Cengkareng, Jakarta Barat 
Telp. 5442152  

14. Bandung (Esther/Kantor Majalah GetLife)  
Jl. Dr. Susilo 11A, Bandung 
Telp. (022) 7071-8161  
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15. Indramayu, Subang, Sumedang, Majalengka (Widdi Yulianto) 
Jl. Gunung Tengger No. 21, Perumahan Marga Laksana Indah, 
Indramayu 
Hp. 081324012599  

16. Semarang (Melania) 
Semarang Indah D 11, No. 15, Semarang  
Telp. 024 - s7617650 

17. Solo (Ita) 
Toko Buku TM (Tunas Mekar), Jl. Museum 6 (Depan RM Boga), Solo 
Telp. 0271 - 713413  

18. Yogyakarta (Ika Supraptiningsih, d/a. Pdt. Mesak Morib) 
Jl. Ireda, Keparakan Lor Mg I/1039, Yogyakarta 
Telp. 0271 - 379420  

19. Kediri (Budi Oentoro) 
Jl. Kilisuci 65, Kediri 64132 
Hp. 08123538661  

20. Malang (Melany/Lilik) 
Jl. Cimanuk 58, Malang 65122 
Telp. (0341) 493645  

21. Surabaya (Metta) 
TBK Mementum, Jl. Simpang Dukuh 38-40, Andhika Plaza Blok C/6-7,  
Surabaya 
Telp. 031 - 5472422  

22. Denpasar (Rini/Naharini)  
Waikiki Cargo, Jl. Pulau Saelus no 80A, Sesetan, Denpasar  
Telp. 249 775  

23. Pontianak (Lidia Welong)  
STK, Jl. Gajah Mada 50, Pontianak  
Telp. 0561 742294  

24. Makasar (Daniel Ronda)  
Jl. G. Merapi 103, Makasar 
Telp. 5744185; 08124222711  

25. Kupang (Simsoni Daud Patola) 
Jln. W. J. Lalamentik No. 38, RT. 12 RW 5, Kupang 
Telp. 081329229219  

26. Papua (Yoas Samuel Rumawak) 
Jl. Ciliwung Sanggeng, Depan Stadion Manokwari, Papua  
Telp. 085244224678  

Gratis: Bahan-Bahan Natal di Situs-Situs YLSA  

Lirik Natal -- Situs GEMA (Gudang Elektronik Media Audio) 

Dalam rangka menyambut Natal 2005, Situs GEMA menyediakan 11 lirik lagu Natal dan 
4 artikel sejarah lagu Natal yang bisa Anda gunakan untuk memeriahkan Natal tahun 
ini.  
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==> http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik_natal  
==> http://www.sabda.org/gema/index.php?n=artikel&id=27  
==> http://www.sabda.org/gema/index.php?n=artikel&id=28  
==> http://www.sabda.org/gema/index.php?n=artikel&id=33  
==> http://www.sabda.org/gema/index.php?n=artikel&id=34  

 

Bahan-bahan Natal di Publikasi YLSA 2005 

Apakah Anda sedang mempersiapkan Natal 2005? Untuk menambah referensi, silakan 
menyimak arsip publikasi-publikasi YLSA yang diterbitkan tahun 2005 di Situs 
SABDA.org bagian publikasi yang mengulas tentang Natal.  

Silakan simak bahan-bahannya di: e-BinaAnak Edisi 258/2005 ~~ Maria  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/258/ 
e-BinaAnak Edisi 259/2005 ~~ Orang Majus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/259/  

e-JEMMi Edisi 49/2005 ~~ Sejak Kapan Natal Dirayakan?  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/49/ 
e-JEMMi Edisi 50/2005 ~~ Malam Kudus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/50/  

e-Konsel Edisi 102/2005 ~~ Beristirahat Sejenak  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/102/  

Berita PESTA 006/2005 ~~ Desember 2005  
==> http://www.sabda.org/publikasi/berita_pesta/006/  

e-Reformed Edisi 068/2005 ~~ Kristus adalah Semua  
==> http://www.sabda.org/publikasi/reformed/068/  

e-Penulis Edisi 14/2005 ~~ Menulis Kesaksian  
==> http://www.sabda.org/publikasi/penulis/014  

e-Buku Edisi 02/2005 ~~ Edisi Natal  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/002  

Terdapat juga arsip-arsip bahan Natal yang diterbitkan sebelum tahun 2005. Simak 
bahan-bahan Natal tersebut dengan mengunjungi Situs SABDA.org bagian Publikasi di 
alamat:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/  

  

http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik_natal
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=artikel&id=27
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=artikel&id=28
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=artikel&id=33
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=artikel&id=34
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/258/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/259/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/49/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/50/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/102/
http://www.sabda.org/publikasi/berita_pesta/006/
http://www.sabda.org/publikasi/reformed/068/
http://www.sabda.org/publikasi/penulis/014
http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/002
http://www.sabda.org/publikasi/
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Inside YLSA: Pemilik Penginapan yang Menolak Mesias  

Teks: Lukas 2:1-7  

Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan keputusan untuk menyelenggarakan 
sensus di seluruh Kerajaan Romawi. Telah ditentukan bahwa sensus penduduk akan 
diadakan di kota asal masing-masing. Kesibukan pun juga terjadi di penginapan-
penginapan di kota kecil Betlehem yang segera penuh dengan rombongan para 
pendatang yang datang secara bersamaan. Meski hukum Yahudi sebenarnya 
mewajibkan supaya orang lebih mendahulukan penyediaan tempat bagi wanita yang 
hendak melahirkan, namun pemilik penginapan di Betlehem ternyata tidak memberikan 
kamar bagi Yusuf dan Maria yang akan melahirkan bayinya. Kalau kita melihat bahwa 
orang majus saja bersedia menempuh perjalanan yang jauh sekali demi kesempatan 
bertemu dan menyembah bayi Yesus, pemilik penginapan itu malah melewatkan satu 
kesempatan besar dalam hidupnya. Raja segala raja dan Tuhan segala tuan telah 
berada tepat di depan pintu rumahnya, namun demikian dia tidak menerima-Nya. Dia 
tidak memiliki belas kasih di dalam hatinya untuk memperhatikan mereka yang lemah 
dan membutuhkan bantuan. Dia terlalu sibuk melayani tamu-tamu demi mendapatkan 
uang. Dia tenggelam ditengah-tengah hal-hal duniawi sehingga dia melupakan 
kebutuhan rohaninya.  

Ketika kita menjadi begitu sibuk dengan segala permasalahan di dunia ini, kita sering 
hidup tanpa persekutuan dengan Tuhan dan tidak peduli lagi dengan sesama kita. 
Seperti halnya dengan pemilik penginapan tadi, kita pun menjadi mementingkan diri kita 
sendiri. Apakah Anda menjadi begitu terikat dengan keluarga, pekerjaan dan kesibukan-
kesibukan lain sehingga Anda tidak lagi memperhatikan kehadiran Tuhan di dalam 
hidup Anda? Waspadalah! Jangan biarkan diri Anda terhanyut oleh permasalahan 
kebutuhan rutin sehari-hari -- seberapapun masalah-masalah tersebut mungkin 
menekan Anda -- jangan biarkan hal itu membuat Anda lupa akan Dia. Ketika Yesus 
datang ke dunia 2000 tahun yang lalu, orang-orang tidak menerima Dia. Yohanes 
menuliskan Firman Tuhan yang seharusnya menjadi peringatan bagi kita, "Ia datang 
kepada milik kepunyaan-Nya, tetapi orang-orang kepunyaan-Nya itu tidak menerima 
Dia." (Yohanes 1:11)  

Jalanilah hari-hari Anda untuk menyenangkan Tuhan yang tinggal di dalam hati Anda. 
Bagikanlah pada anggota keluarga dan teman-teman Anda bagaimana rencana Anda 
untuk melewati Natal ini dengan ketaatan pada Firman Tuhan.  

Diterjemahkan dari sumber: 
Judul Buku  : Living Life, December 1994 
Judul Artikel: A Man who Rejected the Messiah 
Penerbit  : Tyrannus International Ministry, 1994 
Halaman  : 88  

 

http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A1-7
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Help 

Apakah Sahabat YLSA dapat menolong kami untuk menyebarkan informasi lowongan di 
bawah ini? Silakan menge-print dan membagikannya ke gereja atau ke rekan-rekan 
lain.  

LOWONGAN STAF WEB DI YLSA 

Dunia teknologi terus berinovasi ....  

• Apakah visi hidup Anda di tengah-tengah era teknologi ini?  
• Terpikirkan oleh Anda bahwa Tuhan sangat membutuhkan hati yang rindu untuk 

melayani Dia di era ini?  
• Bersediakah Anda dipakai Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Nya di dunia 

teknologi komputer?  
• ... DAN APAKAH ANDA ORANG YANG DICARI-NYA?  

Yayasan Lembaga SABDA, sebuah yayasan yang bergerak dalam teknologi informasi, 
menantang Anda para profesional muda untuk melihat, "APAKAH PERAN TEKNOLOGI 
BAGI KERAJAAN ALLAH?"  

Jika Anda tertarik dan ingin mengabdikan potensi juga karir di bidang teknologi untuk 
meluaskan Kerajaan Allah, kami mengajak Anda untuk bergabung, sebagai:  

1. Programmer/Database Designer:  
a. Tingkat pendidikan tidak dibatasi (Spesialisasi Programming - dari jurusan 

Teknik Komputer/Informatika/Matematika)  
b. Menguasai minimal 1 bahasa pemograman modern (C+, C#, Scripting, 

Java, PHP, Python, Perl, Ruby, dll.)  
c. Memiliki kemampuan logika dan matematika.  
d. Menguasai Bahasa Inggris.  
e. Memiliki pengalaman di bidangnya.  

2. Web Programmer/Web Designer:  

f. Tingkat pendidikan tidak dibatasi (Spesialisasi Web Design - jurusan 
Teknik Komputer/Informatika)  

g. Menguasai HTML, PHP, dan MYSQL (terutama untuk Web Programmer)  
h. Memiliki jiwa design, menguasai minimal 1 tool untuk grafis (untuk web 

designer).  
i. Diutamakan sudah pernah membuat website.  

Kualifikasi umum:  

1. Kristen lahir baru dan hidup baru dalam Kristus.  
2. Pria/Wanita; diutamakan yang belum menikah.  
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3. Bisa bekerja dalam tim dan memiliki kemampuan bekerja sama.  
4. Dapat bekerja dengan deadline yang ketat dan memiliki ketelitian yang tinggi.  
5. Mempunyai semangat tinggi untuk terus belajar dan pelayanan di bidang 

teknologi informasi.  
6. Bersedia ditempatkan di Solo - Jawa Tengah, minimal selama 1 tahun.  
7. Diharapkan bisa mulai bekerja secepatnya.  

Kami menanti kedatangan Anda untuk bergabung bersama kami di ladang "Cyber" ini. 
Jika Anda berminat, silakan kirim lamaran dan CV secepatnya ke:  

YLSA/SABDA  
KOTAK POS 25  
SLONS 57135  

atau e-mail secepatnya ke:  

< lowongan-ylsa(at)sabda.org > dan < yulia(at)in-christ.net >  

Prayer Request  

Kami mengajak para Sahabat YLSA untuk bersatu hati berdoa bagi pokok-pokok doa 
berikut ini:  

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk berbagai pelayanan YLSA yang bisa dikerjakan selama 
bulan Nopember yang lalu, seperti peluncuran Situs baru "e-Artikel", update Situs 
LINKS, penerbitan Publikasi e-Buku dan juga pembukaan kursus-kursus kelas 
PESTA 2006. Doakan agar melalui pelayanan-pelayanan ini banyak orang 
didewasakan imannya dan hidup memuliakan Tuhan.  

• Mengucap syukur untuk pendistribusian CD SABDA© ke berbagai tempat di 
Indonesia. Doakan supaya para penerima CD ini dapat terberkati secara rohani.  

Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Bulan Desember 2005 

• Doakan untuk planning pelayanan YLSA 2006 yang telah dibuat, kiranya Tuhan 
terus memimpin dalam pelaksanaannya di tahun 2006.  

• Untuk pengembangan pelayanan YLSA tahun 2006, mohon didoakan untuk 
Kebutuhan SDM (staf baru, khususnya programmer Kristen).  

3. Untuk para Sahabat YLSA 

• Doakan untuk perayaan Natal para Sahabat YLSA. Kiranya Natal ini memberi 
inspirasi untuk semakin bersemangat dalam mengikut Tuhan dan melayani-Nya.  
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• Banyak rencana tahun 2006 yang mungkin sudah dibuat oleh para Sahabat 
YLSA. Mari kita doakan kiranya tahun 2006 menjadi tahun yang penuh berkat 
dan kemuliaan Tuhan semakin dinyatakan.  
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Appreciation  

1. Ucapan Selamat Ulang Tahun 

Keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA mengucapkan selamat berbahagia kepada 
Kristian Novianto, Koordinator Divisi Web, yang pada tanggal 5 Nopember 2005 yang 
lalu genap berusia 28 tahun. Kiranya dengan kedewasaan usianya, Kris juga semakin 
dewasa di dalam Tuhan. Carilah kehendak Tuhan di setiap langkah hidupmu dan miliki 
hidup yang semakin berkenan bagi Dia.  

2. Staf Baru 

Sukacita keluarga Besar Yayasan Lembaga SABDA semakin bertambah, karena pada 
tanggal 11 Nopember lalu, bertambah lagi satu anggota keluarga YLSA. Yuppi 
Purnason, S.Si., akan menjalani masa percobaan selama 2 bulan untuk membantu Div. 
Software. Kiranya Yuppi dapat memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan.  

3. Ucapan Terima Kasih untuk Para Donatur 

Kami sungguh memuji Tuhan untuk setiap berkat Tuhan melalui uluran tangan para 
donatur. Setiap dana yang Anda berikan untuk mendukung pelayanan YLSA sangat 
membantu mengembangkan pelayanan yang kami kerjakan. Kiranya Tuhan semakin 
melimpahkan berkat kepada Anda dan melaluinya pekerjaan Tuhan semakin 
berkembang.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Nopember 2005  

A. SUMBANGAN  

Duddi Edward - Tangerang  Rp  500.000,00  (07/11/05)  
Suharyanto - Bandung  Rp  100.000,00  (08/11/05)  
Kornelius Subadya  Rp  2.000.000,00  (10/11/05)  
Thomas Hery - Jakarta  Rp  100.000,00  (10/11/05)  
NN  Rp  50.001,00  (15/11/05)  
TELAGA  Rp  500.000,00  (16/11/05)  
Surga - Bogor  Rp  100.000,00  (16/11/05)  
NN  Rp  1.000.000,00  (17/11/05)  
Liem Thean Hong - Solo  Rp  100.000,00  (17/11/05)  
Leon Rompas - Jakarta  Rp  50.000,00  (17/11/05)  
Jerry - Nabire  Rp  205.000,00  (23/11/05)  
Hendrik  Rp  100.000,00  (29/11/05)  
Utility  Rp  170.000,00   
Bunga Bank  Rp  401,00   
  ___________   
Total Pendapatan  Rp   4.975.402,00  

B. PENGELUARAN  

Beban Material  Rp  2.000.000,00   
Beban Internet  Rp  350.000,00   
Pengiriman/Distribusi  Rp  169.300,00   
Beban Kepegawaian  Rp  10.542.500,00   
Beban Perjalanan Dinas  Rp  380.000,00   
Beban Kantor  Rp  228.500,00   
Beban Administrasi  Rp  201.000,00   
Beban Utility/Sumber Daya  Rp  822.600,00   
Beban Peralatan kantor  Rp  230.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp   14.923.900, 00   

Ucapan Terima Kasih 
Kami sangat bersyukur untuk Sahabat-sahabat YLSA yang telah mendukung kami 
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dalam dana. Kami berdoa untuk kasih yang melimpah pada Anda dari Allah yang 
memberi berkat.  

Bagi Anda yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung pelayanan YLSA, silakan 
mengirimkannya 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  
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Publikasi Berita YLSA 2005 
Redaksi: Ami, Ari, Ary, Christiana, Daniel, Dhono, Dian, Elly, Endah, Evie, Eviriyanti, Kris, Kristina, Puji, Raka, 

Santi,  Silvie, Tessa, Yulia. 
© 2004–2011 – Isi dan bahan adalah tanggung jawab Yayasan Lembaga SABDA (http://www.ylsa.org) 

Terbit perdana    : 10 November 2004 
Kontak Redaksi Berita YLSA   : beritaylsa@sabda.org   
Arsip Publikasi Berita YLSA   : http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa 
Berlangganan Gratis Publikasi Berita YLSA : berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100 
Berita Yayasan Lembaga SABDA 

• Situs YLSA   : http://www.ylsa.org/  
• Profil Facebook  : http://facebook.com/fb.sabda  
• Fanpage Facebook  : http://facebook.com/sabda.org  
• Twitter   : http://twitter.com/_YLSA_  

 
 
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 YLSA, termasuk indeks Berita YLSA dan bundel publikasi YLSA yang lain di:  
http://download.sabda.org/publikasi/pdf 
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