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BeritaYLSA 14/Januari/2006  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih,  

Pertama-tama, kami minta maaf karena Berita YLSA tidak dapat menjumpai Anda pada 
bulan Januari y.l.. Namun hal ini bukan berarti YLSA tidak melakukan kegiatan. Kami 
tetap melakukan kegiatan seperti biasa. Nah, supaya Anda tidak ketinggalan berita, 
maka Berita YLSA Pebruari ini akan melaporkan kegiatan dan keuangan bulan 
Desember 2005.  

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan dan 
rasa terima kasih kami kepada para Sahabat YLSA, untuk setiap bantuan dan 
dukungan yang telah diberikan selama tahun 2005. Kami sungguh merasakan 
kelimpahan berkat karena pelayanan kami telah membuahkan hasil yang sangat 
menggembirakan. Marilah kita terus membina kerjasama untuk kemajuan pelayanan di 
Indonesia.  

Selamat menyimak!  

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

1. Edisi Perdana Publikasi e-Leadership 

"Bersyukur..." Sungguh lega karena akhirnya, Edisi Perdana Publikasi e-Leadership 
bisa terbit pertengahan bulan Januari kemarin setelah mengalami penundaan yang 
cukup lama. Bahkan edisi keduanya pun sudah terbit di bulan Pebruari karena e-
Leadership adalah publikasi bulanan. Seperti sudah kami beritakan, publikasi e-
Leadersip menyajikan berbagai bahan (artikel, renungan, tips, dll.) serta informasi-
informasi lain yang berguna bagi para pemimpin Kristen, hamba-hamba Tuhan, 
khususnya mereka yang memiliki beban dalam pengembangan kepemimpinan di 
Indonesia.  

Bagi Anda yang berminat untuk berlangganan publikasi e-Leadership, segera daftarkan 
diri Anda dengan mengirimkan email kosong ke: < subscribe-i-kan-leadership(at)xc.org 
>  

Untuk menyimak arsip publikasi e-Leadership yang sudah terbit sebelumnya, silakan 
berkunjung ke Situs SABDA.org di alamat:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership/  

Selamat mengembangkan potensi kepemimpinan Anda.  

2. Situs Gubuk Online -- Nama Baru untuk Situs e-Buku  

Ya, itu benar. Situs e-Buku yang sudah kami luncurkan tahun lalu, tahun ini mendapat 
nama baru yaitu Situs GUBUK Online (Gudang Buku Elektronik Kristen Online). 
Perubahan ini kami lakukan supaya tidak membingungkan pelanggan Publikasi e-Buku 
dan pengunjung situs e-Buku, karena keduanya memiliki nama yang sama. Perubahan 
ini kami harap dapat semakin mengembangkan visi dan misi pelayanan YLSA, 
khususnya dalam pelayanan literatur elektronik. Selain pergantian nama, kami juga 
melakukan sedikit pergantian tampilan. Penasaran dengan tampilan barunya? Kunjungi 
segera:  
==> http://www.sabda.org/ebuku/  
==> http://www.sabda.org/gubuk/  

3. Upgrade Situs ICW 

Pada bulan Januari y.l., Situs ICW (Indonesian Christian Webwatch) telah di-upgrade 
dengan tampilan dan fasilitas yang baru. Selain Arsip, kini dalam situs ini telah tersedia 
pilihan untuk search bahan ke dalam kategori Artikel dan Tips yang berfungsi untuk 
memudahkan Anda dalam mendapatkan beragam informasi menarik seputar pelayanan 
Kristen elektronik. Situs ini selalu di-update dengan artikel, tips dari edisi terbaru dari 
Publikasi ICW. Apabila Anda tidak ingin ketinggalan edisi terbaru atau ingin membaca 

http://www.sabda.org/publikasi/e-leadership/
http://www.sabda.org/ebuku/
http://www.sabda.org/gubuk/
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edisi ICW yang telah diterbitkan, langsung saja kunjungi Situs ICW.  
==> http://www.sabda.org/icw/  

4. Kelas PESTA Januari - Pebruari 2006 

Sejak Kursus PESTA diaktifkan kembali di bulan Agustus 2005 yang lalu, dua kursus 
telah diselesaikan dengan baik. Sebanyak 70 peserta telah dinyatakan lulus dengan 
hasil yang cukup memuaskan. Kami sangat bersyukur dengan "tuaian awal" tersebut. 
Kami percaya Tuhan menghendaki program PESTA ini terus dilanjutkan. Mengawali 
tahun 2006, kami telah menyusun jadwal kelas-kelas PESTA yang akan dibuka tahun 
2006.  

Kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) kembali dibuka untuk periode Jan.-Peb. 2006. 
Kursus ini merupakan kursus dasar yang wajib diikuti oleh semua peserta PESTA 
pemula agar memiliki pemahaman iman yang cukup baik lebih dahulu sebelum 
mengikuti kursus-kursus pilihan lainnya. Saat ini mereka masih sedang melakukan 
diskusi sampai akhir Pebruari. Doakan kiranya semua peserta mendapat berkat.  

Kami juga mohon dukungan doa Anda untuk pekerjaan Tuhan melalui Pendidikan 
Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) ini, agar kami dipakai-Nya menjadi alat untuk 
memperlengkapi semakin banyak kaum Kristen awam bagi pekerjaan Allah di muka 
bumi ini.  

5. Distribusi CD SABDA 

Sampai bulan Januari 2006, CD SABDA terus beredar ke seluruh Indonesia. Kami 
sangat bersyukur untuk para Sahabat YLSA yang telah membantu menyebarkan CD 
SABDA. Banyak surat-surat ucapan terima kasih yang kami terima yang sangat 
menggembirakan karena para penerima CD SABDA ini mendapat manfaat yang luar 
biasa, khususnya untuk kehidupan pelayanan mereka. Kiranya penyediaan Alkitab dan 
bahan-bahan kekristenan elektronik melalui CD SABDA ini dapat mengukir sejarah 
kemajuan pelayanan elektronik Kristen di Indonesia. To God be the glory!  

Help 

Mohon Bantuan: 
Apakah Sahabat YLSA bersedia menolong kami dengan menyebarkan informasi 
tentang lowongan di bawah ini? Silakan di-print dan dipasang di papan pengumuman 
gereja atau disebarkan ke rekan-rekan yang membutuhkan.  

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

 
                   LOWONGAN DIVISI WEB DI YLSA 
 

http://www.sabda.org/icw/
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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, dengan kualifikasi: 
  a. Memiliki kemampuan khusus Programming - (Pendidikan dan 
     jurusan tidak dibatasi) 
  b. Menguasai minimal 1 bahasa pemrograman 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, dengan kualifikasi: 
  a. Memiliki kemampuan khusus membangun/mendesign web (Pendidikan 
     dan jurusan tidak dibatasi) 
  b. Menguasai HTML, PHP, dan MYSQL (terutama untuk Web Programmer) 
  c. Memiliki jiwa design, menguasai minimal 1 tool untuk grafis 
     (untuk web designer) 
  d. Diutamakan bagi yang sudah pernah membuat website 
 
Kualifikasi umum: 

 
 

1. Kristen lahir baru dan hidup baru dalam Kristus. 
2. Pria/Wanita; diutamakan yang belum menikah. 
3. Bisa bekerja dalam tim dan memiliki kemampuan bekerja sama. 
4. Dapat bekerja dengan deadline yang ketat dan memiliki ketelitian 
  yang tinggi. 
4. Mempunyai semangat tinggi untuk terus belajar dan pelayanan di 
  bidang teknologi informasi. 
5. Bersedia ditempatkan di Solo - Jawa Tengah, minimal selama 1 
  tahun. 
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6. 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 >  

Stop Press  

PEMBUKAAN KELAS VIRTUAL PESTA PERIODE APRIL - MEI 2006 

PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) kembali membuka Kelas Virtual 
(Kelas Diskusi). Kursus yang dibuka kali ini adalah Kelas "DASAR-DASAR IMAN 
KRISTEN (DIK). Bahan DIK ini terdiri dari 10 Pelajaran yang akan mempelajari tentang 
pokok-pokok pengajaran penting dalam iman Kristen, khususnya tentang penciptaan 
manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana keselamatan Allah melalui Yesus 
Kristus dan hidup baru. Pelajaran-pelajaran ini akan sangat berguna untuk menolong, 
baik orang Kristen lama maupun baru, untuk memiliki dasar-dasar iman kepercayaan 
yang teguh sesuai dengan kebenaran Alkitab.  

Waktu Pelaksanaan: 

Tgl. 1 Maret - 31 
Maret 2006  : Waktu pendaftaran kursus.  

Tgl. 1 April - 25 
April 2006  : Waktu bagi peserta untuk mempelajari materi kursus serta 

mengumpulkan tugas menjawab pertanyaan dari 10 Pelajaran.  
Tgl. 1 Mei - 31 
Mei 2006  : Waktu berdiskusi (via milis) tentang bahan DIK bagi peserta yang 

telah mengumpulkan semua tugas.  

Biaya: GRATIS!!!!  

 
Jika Anda tertarik, segeralah mengisi Formulir Pendaftaran yang tersedia di Situs 
PESTA Online di alamat:  
==> http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas  

Untuk mendownload bahan kursus:  
==> http://www.pesta.org/kursus.php?modul=dik  

http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas
http://www.pesta.org/kursus.php?modul=dik
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Prayer Request  

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

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur karena semua dukungan dari Sahabat YLSA di tahun 2005, 
baik yang berupa doa, tenaga, dana dan moral. Kiranya kerjasama yang telah 
kita lakukan bersama dapat menjadi bau harum bagi kemuliaan nama Tuhan.  

• Mengucap syukur untuk seluruh pelayanan YLSA di tahun 2005 (melalui situs, 
publikasi, kursus Pesta, CD SABDA©, dll) semua terlaksana karena berkat dan 
anugerah Allah semata. Kiranya melalui setiap pelayanan kami semakin banyak 
orang didewasakan imannya dan hidup memuliakan Tuhan.  

• Mengucap syukur untuk para sukarelawan YLSA yang telah membantu kami 
selama 2005 ini, baik dalam bidang teknis, konseling, terjemahan, distribusi CD 
SABDA, dll.. Kami sungguh menghargai jerih payah Anda semua. Kiranya Tuhan 
terus melimpahkan berkat yang melimpah kepada Anda.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA 2006  

• Mengucap syukur untuk semua rencana-rencana yang telah YLSA susun untuk 
tahun 2006, kiranya Tuhan memberkati dan berkenan untuk kegiatan semua 
divisi yang ada.  

• Doakan untuk rencana pembukaan Kelas-kelas Diskusi PESTA di tahun 2006, 
khususnya untuk para peserta yang mengikutinya. Biarlah berkat Tuhan 
melimpah kepada mereka melalui proses belajar di PESTA.  

3. Untuk Para Sahabat YLSA 

• Mengucap syukur untuk kebersamaan dan hati para Sahabat YLSA selama 
tahun 2005 dalam mendukung pelayanan kami, kiranya tahun baru ini juga 
menjadi semangat baru bagi Anda semua untuk terus bersama-sama dengan 
kami melayani dan memuliakan nama-Nya.  

• Berdoa untuk para sahabat YLSA yang sedang mengalami masalah dan 
musibah bencana alam. Kiranya Tuhan memberi kekuatan dan hikmat dalam 
menanggulangi masalah yang dihadapi ini.  

• Berdoa untuk kesehatan para sahabat YLSA, supaya Tuhan terus menjagai dan 
melindungi Anda beserta seluruh keluarga.  
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Appreciation  

1. Natal YLSA 2005 

Dalam rangka memperingati kelahiran Yesus Kristus ke dunia, keluarga besar Yayasan 
Lembaga SABDA mengadakan acara Natal bersama. Acara ini diadakan pada 23 
Desember 2005 yang lalu, dengan tema "Kristus Pusat Hidupku".  

Diikuti oleh staf YLSA dan keluarga, serta beberapa mantan staf, acara ini berlangsung 
dengan penuh sukacita. Puji-pujian bagi Tuhan menggema di ruangan yang tidak terlalu 
besar. Firman Tuhan yang disampaikan oleh Ketua YLSA, Ibu Yulia, juga menambah 
semangat untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Acara juga diramaikan 
dengan beberapa acara kebersamaan, puji-pujian, pertunjukan teater, gerak dan lagu, 
dan saling menukar kado Natal. Puji Tuhan untuk penyertaan-Nya selama satu tahun 
ini. Mari kita jadikan Kristus sebagai pusat hidup kita!  

2. Ultah Staf YLSA Desember 2005 - Januari 2006 

• Bulan Desember merupakan bulan yang istimewa. Karena di bulan ini beberapa 
staf termasuk Ketua YLSA, Ibu Dra. Yulia Oeniyati, Th.M, merayakan ulang 
tahun mereka. Keluarga besar YLSA ikut bersukacita dan bersyukur atas berkat 
dan penyertaan Tuhan dalam hidup mereka selama satu tahun yang lalu. 
Sekarang mereka siap untuk melangkah lagi menapaki tahun yang baru dalam 
hidup mereka dengan lebih semangat lagi. Selamat ulang tahun Elias, Daniel, 
Ibu Yulia, dan Endah. Tuhan memberkati.  

• Kami juga ikut bersukacita untuk Sadrah Sumariyarso (Staf Div. Web), yang 
berulang tahun di bulan Januari, tepatnya tanggal 11 Januari. Perayaan 
sederhana bersama staf YLSA dilakukan dengan penuh sukacita. Sadrah 
berharap di tahun mendatang dia lebih mengerti lagi kehendak Tuhan. Selamat 
ulang tahun, Sadrah!  

3. Staf Baru dan Staf Keluar  

Pada bulan Desember dan Januari ada beberapa staf baru yang bergabung bersama 
untuk melayani bersama di YLSA, yaitu: Yuppi Purnason, S.Si. (Div. Web), Harmelia 
Anggit Adiastuti, S.Pd., (Translator), dan Matius Iksantoro (Div. PESTA/part-timer). 
Mohon dukungan doa dari sahabat YLSA sekalian agar dalam masa orientasi ini 
mereka dapat melaluinya dengan baik dan mereka dapat memberikan yang terbaik bagi 
Tuhan melalui YLSA ini.  

Selain penambahan Staf, kami juga kehilangan staf, karena Tri Hardhono (Div. Web) 
telah mengakhiri masa kerjanya di YLSA pada bulan Januari 2006. Kiranya Tuhan terus 
membimbing dia untuk tugas lain yang Tuhan percayakan kepadanya. Terus maju, 
pantang mundur, untuk Tuhan.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Desember 2005  

A. SUMBANGAN  

Sri Risdjeni (BCA)  Rp  150.000,00  12/5/2005  
Yohansen (BCA)  Rp  61.079,00  12/6/2005  
Regina (BCA)  Rp  50.000,00  12/7/2005  
Surijananta (BCA)  Rp  100.000,00  12/13/2005  
Sintawati (BCA)  Rp  200.000,00  12/13/2005  
Gunawan & Kristina(Danamon)  Rp  1.000.000,00  12/15/2005  
Sugianto (BCA)  Rp  250.000,00  12/15/2005  
Hery Cahyono (BCA)  Rp  100.000,00  12/15/2005  
Diana Aprilia (BCA)  Rp  1.000.000,00  12/20/2005  
Santoso S (BCA)  Rp  50.000,00  12/20/2005  
Rudy Hanyono (BCA)  Rp  100.000,00  12/22/2005  
Lukas (BCA)  Rp  100.000,00  12/23/2005  
Gideon/Vonny (BCA)  Rp  100.000,00  12/23/2005  
Yanto (BCA)  Rp  50.000,00  12/23/2005  
Daud (BCA)  Rp  100.000,00  12/24/2005  
Susanto (BCA)  Rp  500.000,00  12/24/2005  
Agus Wardoyo (BCA)  Rp  469.500,00  12/27/2005  
Purnawan A. (BCA)  Rp  2.000.000,00  12/27/2005  
Hendrik Kosasi (BCA)  Rp  100.000,00  12/28/2005  
IR Ingot (BCA)  Rp  200.000,00  12/29/2005  
Gunawan Dwi (BCA)  Rp  50.000,00  12/31/2005  
Bunga Bank  Rp  2.570,00   
Sumbangan Lain-lain  Rp  95.000,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   6.828.149,00  

B. PENGELUARAN  

Peralatan Kantor  Rp  73.500,00   
Beban Internet  Rp  350.000,00   
Distribusi CD  Rp  149.200,00   
HRD  Rp  574.400,00   
Bank  Rp  20.500,00   
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Beban Kantor  Rp  72.500,00   
Kas Kecil  Rp  37.700,00   
Beban Utilities/Sumber Daya  Rp  993.800,00   
Komputer  Rp  20.000,00   
Perpustakaan  Rp  123.000,00   
Beban kepegawaian  Rp  10.625.000,00   
Bonus Natal Staf  Rp  7.820.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp   20.859.600,00  

Ucapan Terima Kasih 
Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang melimpahkan kasih-Nya kepada kami 
melalui dukungan doa dan dana dari Sahabat-sahabat YLSA. Kami juga berdoa kiranya 
Allah memberikan berkat melimpah dalam hidup Anda.  

Bagi Sahabat-sahabat yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana untuk 
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 15/Februari/2006  
Pengantar 

Salam dalam kasih Kristus,  

Dalam edisi Berita YLSA Pebruari ini kami menampilkan sebuah artikel yang kami 
harap dapat memberi wawasan yang lebih luas kepada para Sahabat YLSA tentang 
pelayanan internet. YLSA yang saat ini menjadi yayasan pertama di Indonesia yang 
terjun dalam pelayanan internet sangat berharap dapat menempati tempat yang 
strategis yang bertujuan menolong kemajuan pelayanan di Indonesia melalui media 
yang amat berpotensi ini. Semakin hari kami semakin merasakan betapa banyaknya 
pekerjaan yang masih harus kita kerjakan bersama untuk mencapai tujuan tersebut.  

Doa dan dukungan Anda untuk pelayanan YLSA sangat berharga bukan hanya untuk 
kami, tapi terlebih untuk pelayanan di Indonesia secara luas. Oleh karena itu marilah 
kita terus mengarahkan pandangan kita kepada Kristus yang telah mempercayakan 
pelayanan ini kepada kita. Biarlah kemuliaan hanya bagi DIA saja -- Soli Deo Gloria!  

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

1. Upgrade Situs e-BinaAnak  

Situs e-BinaAanak telah tampil dengan struktur display yang baru dan lebih cantik. Di 
halaman Beranda, Anda bisa menemukan link ke edisi e-BinaAnak terbaru. Sedangkan 
navigasi di bagian atas mengantarkan Anda untuk menjelajahi halaman 'Tentang', 
'Arsip', alamat 'Berlangganan' e-BinaAnak, dan juga situs-situs 'Mitra'. Selain itu kami 
telah menambahkan fasilitas Search di situs ini untuk memudahkan Anda dalam 
menemukan berbagai informasi, tips dan artikel di arsip e-BinaAnak yang berguna bagi 
pelayanan anak. Selamat berkunjung.  
==> http://www.sabda.org/binaanak/  

2. Kursus PESTA -- Pengantar Perjanjian Baru (PPB) 

Kembali PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) membuka kursus kelas 
virtual. Untuk periode Pebruari - Maret 2006, kelas yang dibuka adalah Pengantar 
Perjanjian Baru. Kursus PPB ini mempelajari 6 bahan pelajaran tentang latar belakang 
zaman Perjanjian Baru (PB), yaitu zaman ketika Tuhan Yesus dan rasul-rasul masih 
hidup. Setelah melalui seleksi akhirnya hanya ada 20 peserta yang akhirnya diterima 
menjadi peserta diskusi kelas PPB.  

Bila Anda berminat mempelajari bahan kursus PPB secara pribadi atau untuk pelajaran 
kelompok di gereja Anda, silakan men-download bahan kursus secara gratis di:  
==> http://www.pesta.org/kursus.php?modul=ppb  

3. YLSA Memberikan Bantuan Konsultasi 

Pada bulan Januari dan Pebruari 2006, YLSA telah kedatangan beberapa rekan dari 
yayasan lain, yang merupakan mitra YLSA. Tujuan kedatangan mereka bukan hanya 
untuk mengenal YLSA dari dekat tapi juga untuk mendapatkan bantuan konsultasi, 
khususnya sehubungan dengan pelayanan yang sedang mereka lakukan. Mereka 
adalah:  

1. Sdri. Lanny (dari Persekutuan Pembaca Alkitab) untuk mendapatkan training 
seputar maintenance Situs PPA. Tahun lalu YLSA, telah membantu membangun 
Situs PPA (webmaster Sdr. Sadrah S.) dan kini sudah saatnya untuk diserahkan 
dan dimaintain sendiri oleh PPA.  

2. Sdri. Grace dan Sandra (dari Majalah Kristen GetLife) untuk mendapatkan 
masukan dan bantuan konsultasi management sehubungan dengan rencana 
masa depan pelayanan Majalah GetLife.  

Kami bersyukur karena melalui konsultasi yang diberikan ini YLSA boleh membangun 
hubungan yang semakin dekat dengan para mitra YLSA. Harapan kami YLSA semakin 

http://www.sabda.org/binaanak/
http://www.pesta.org/kursus.php?modul=ppb
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dipakai Tuhan untuk membantu dan mendukung pelayanan-pelayanan lain yang 
membutuhkan bantuan.  

Gratis: Artikel Paskah Di Situs-Situs YLSA  

Bagi Anda yang ingin mendapatkan bahan seputar PASKAH secara gratis, situs-situs 
YLSA menyediakan artikel yang bermanfaat untuk pelayanan Anda. Untuk 
mendapatkannya, silakan mengunjungi situs-situs YLSA. Beberapa bahan tersebut 
diantaranya:  

Situs e-Artikel  

• Paskah dan Bencana Alam 
Penulis: Dr. Eben Nuban Timo (Pendeta GMIT)  
==> http://www.sabda.org/artikel/artikel.php?id=177  

• Ia Telah Bangkit Penulis: Herlianto  
==> http://www.sabda.org/artikel/artikel.php?id=84  

Situs Pepak  

• Kristus Bangkit. Dialah Tuhan Saya!  
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/010053/  

• Sejarah Membagi Telur Pada Hari Paskah  
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/000016/  

Situs e-Reformed  

• Kebangkitan Kristus  
==> http://www.sabda.org/reformed/art003.htm  

Situs e-Misi  

• Sudahkah Anda Mengenal Tuhan yang Bangkit?  
==> http://www.sabda.org/misi/artikel_isi.php?id=102  

Situs Indo Lead  

• Kebangkitan Isa Almasih  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=kebangkitan  

Tersedia juga topik seputar PASKAH dari publikasi-publikasi YLSA. Bahan yang sudah 
pernah dimuat diantaranya:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa/005/  

  

http://www.sabda.org/artikel/artikel.php?id=177
http://www.sabda.org/artikel/artikel.php?id=84
http://www.sabda.org/pepak/pustaka/010053/
http://www.sabda.org/pepak/pustaka/000016/
http://www.sabda.org/reformed/art003.htm
http://www.sabda.org/misi/artikel_isi.php?id=102
http://www.sabda.org/lead/?title=kebangkitan
http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa/005/
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Inside YLSA: Internet Bagi Kristus  

Tidaklah mengherankan, jika para penginjil telah menggunakan internet sebagai cara 
lain untuk memberitakan kabar baik tentang keselamatan kepada orang-orang, karena 
mereka suka mencoba hal-hal baru. (Phil Barker)  

Apakah Anda tahu bahwa penulis Kitab Markus menerbitkan injilnya di atas bahan 
papirus -- yaitu sejenis kertas yang populer pada saat itu karena mudah diikat, dibawa, 
dan dibaca? Sebelumnya, buku-buku kebanyakan ditulis pada kulit perkamen yang tipis 
yang lebih tahan lama, tetapi lebih mahal dan sulit untuk dibawa-bawa. Markus 
membuat inovasi dengan suatu format yang lebih baik dan cocok untuk distribusi yang 
lebih luas.  

Ketika mesin cetak pertama ditemukan, salah satu bahan yang pertama dicetak dalam 
bentuk yang mudah dibawa di percetakan Gutenberg (Jerman) adalah Alkitab. Tapi 
sebelum tahun 1456, Alkitab biasanya disalin dengan tulisan tangan oleh para juru tulis, 
oleh sebab itu Alkitab menjadi sangat mahal dan hampir tidak mungkin didapatkan oleh 
masyarakat umum.  

Ketika pertama kali radio menjadi populer, Moody Bible Institute berani menggunakan 
media ini untuk menghadirkan Firman Tuhan bagi para pendengarnya. Beberapa orang 
Kristen saat itu masih bertanya, "Apakah radio berasal dari setan atau Tuhan?" 
Perusahaan percetakan dan radio sampai saat ini memang telah digunakan untuk 
menghadirkan hal-hal yang baik dan buruk. Orang-orang Kristen sejak dulu ingin 
menghindarkan diri dari menggunakan hal-hal yang tidak baik, tetapi puji Tuhan saat ini 
orang-orang Kristen tidak lagi menganggap buku- buku atau radio sebagai media yang 
tidak baik.  

Anggapan yang sama seharusnya juga diterapkan untuk media terbaru, yaitu internet. 
Ketika media ini mulai marak, banyak orang mengatakan bahwa internet telah 
digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menyebarkan 
kebejatan moral dan memang hal itu ada benarnya. Itu sebabnya untuk sesaat orang-
orang Kristen tidak menggunakan internet untuk membantu memberitakan berita 
keselamatan. Pertanyaannya sekarang, sampai kapan orang Kristen akan melepaskan 
kesempatan-kesempatan baik yang disediakan oleh internet, hanya karena ulah para 
pendosa yang juga menggunakan internet untuk hal-hal yang immoral?  

Kelebihan Internet 

Apolos, Paulus, Petrus, Yohanes Pembaptis, dan Stefanus semuanya berpartisipasi 
dalam ceramah umum untuk menyebarkan Injil. Kadang- kadang orang menerima 
Yesus sebagai Juruselamat; suatu kali mereka mengatakan, "Kami ingin 
mendengarkanmu lagi" (Kisah Para Rasul 17:32 NIV). Para utusan Tuhan tersebut 
berusaha menggunakan semua alat yang ada untuk menyebarkan berita Injil.  
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Mari kita akui, menyajikan yang terbaik dengan semua sumber pendukung pelayanan 
yang ada bukanlah hal yang mudah. Menyewa ruang rapat memang mahal, merawat 
bangunan tidaklah murah, dan membagikan bahan-bahan versi cetak kepada para 
pembaca di seluruh dunia adalah suatu tantangan yang besar. Radio dan televisi juga 
mahal -- media komunikasi satu arah ini akan segera dilupakan orang. Puncak dari 
semua tantangan ini adalah sulitnya menjangkau mereka yang akan mendapatkan 
keuntungan dari pelayanan kita. Namun, di sinilah internet memberi peran karena sifat 
dasar internet dapat mengatasi beberapa tantangan tersebut.  

1. Orang-orang zaman ini telah memberikan perhatian pada internet. Alamat email 
dengan tanda @, dan alamat-alamat situs sekarang telah umum muncul di 
berbagai kartu-kartu bisnis, papan iklan (billboards), iklan-iklan TV, artikel di 
koran dan majalah, dan bahkan di kotak pembungkus sereal dan dalam 
percakapan dimana- mana. Menggunakan metode komunikasi yang ada saat ini 
(internet) untuk menarik perhatian orang terhadap pelayanan yang kita lakukan 
adalah suatu cara yang efektif untuk menarik perhatian masyarakat. Para 
pengguna internet mencakup semua generasi dan lebih berjiwa eksplorasi.  

2. Jumlah orang yang menggunakan internet semakin meningkat dengan cepat. 
Dalam program Seventh WWW User Survei-nya, Georgia Tech melaporkan 
bahwa Amerika Serikat memiliki lebih dari 30 juta pengguna internet (user). 
Mungkin ada 50 juta pengguna di seluruh dunia, dan jumlah ini terus meningkat 
10% setiap tahunnya sejak survei ini diadakan pada tahun 1997. Lebih dari 
sepertiga responden mengatakan bahwa mereka menggeser acara menonton TV 
dengan acara browsing situs karena internet lebih banyak kontrol dan lebih luas 
cakupannya -- mereka bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan ketika 
mereka menginginkannya.  

3. Informasi didistribusikan dengan murah melalui internet. Dengan sebuah 
komputer, modem, sambungan telepon, dan Internet service provider, Anda 
dapat berdialog dengan orang lain, menyediakan Injil dan artikel-artikel 
pemuridan, serta mengirimkan informasi tentang pelayanan Anda. Untuk 
mendistribusikan pesan, Anda hanya memerlukan tiga langkah: menyusun teks 
dilengkapi dengan gambar- gambar; menempatkannya di tempat umum (atau 
mengirimkannya ke satu email yang kemudian bisa mengirimkannya lagi ke 
email-email yang lain); dan mempublikasikan kepada umum alamat di mana 
Anda menempatkannya. Harga yang Anda keluarkan saat mengirim baik kepada 
satu atau banyak orang tetap sama.  

4. Pengunjung internet tidak dibatasi oleh keberadaan secara fisik. Anda dapat 
berkomunikasi secara internasional, regional, dan lokal pada saat yang sama. 
Jika situs-situs yang berfokus lokal/regional lebih umum dan relevan, maka suatu 
situs yang punya pembaca dari seluruh penjuru dunia dapat diakses oleh para 
pengguna internet di seluruh penjuru dunia.  

5. Waktu dan jarak bukanlah masalah dalam berkomunikasi via internet. Karena 
situs-situs dapat dijangkau dari berbagai jaringan internet di dunia, pada saat 
seorang pendeta di Nigeria tidur, saya dapat mengakses situsnya dari Bahama. 
Komputer yang menjalankan situsnya memberikan respon setiap saat.  
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6. Informasi terbaru dapat dibagikan dengan cepat secara global dan lokal. 
Merevisi, mengoreksi kesalahan, menambahkan informasi dan meluncurkan 
berita tidak tergantung pada petunjuk waktu yang terkait dengan media lain.  

Kekurangan Internet 

Walaupun berlawanan dengan semua cara pemasaran tradisional, World Wide Web 
dan email tidak berarti dapat menyelesaikan semua masalah Anda, dan Anda tidak 
dapat pergi kemana Anda ingin pergi hari ini, seperti kata seorang pengusaha iklan. 
Apakah ini berarti kita harus menolak media ini? Orang-orang Kristen menggunakan 
banyak media untuk melebarkan kerajaan Allah, jadi sangatlah beralasan jika kita juga 
menggunakan internet dengan memperhatikan empat kekurangan berikut ini terlebih 
dahulu.  

1. Kepasifan adalah kelemahan yang sangat terlihat jelas. Sulit untuk memasukkan 
situs kita ke dalam pikiran orang lain. Tidak seperti telemarketing, melalui internet 
Anda tidak mempunyai komunikasi dua arah secara langsung. Sangat mudah 
bagi orang- orang untuk mengabaikan pesan-pesan melalui email, melewati 
(skip) isi situs, dan bahkan mereka tidak pernah mendengar/ mengenal situs 
Anda. Pernyataan seperti "Buatlah situs dan orang- orang akan datang" tidaklah 
benar. Memang ada banyak cara untuk mengatasi kepasifan, namun para 
pembuat situs harus secara aktif mempromosikannya.  

2. Keadaan tanpa nama adalah salah satu cara favorit setan untuk menyerang 
orang-orang, memisahkan mereka dan mendorong mereka pada kesepian. 
Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk sosial, dan bahkan Ia memilih hadir 
secara jasmani sebagai cara komunikasi yang paling efektif. Orang-orang 
mengakui bahwa mereka memiliki kenalan melalui internet dan belum pernah 
bertemu secara pribadi. Orang-orang kadang menghabiskan waktunya berhari-
hari tanpa meninggalkan rumah karena mereka "bertemu" orang lain melalui 
internet. Para pendeta, pemimpin pelayanan, guru perlu menyadari implikasi dari 
keterpisahan ini. Penipuan, keputusan yang keliru, dan godaan-godaan dapat 
muncul dari pembicaraan yang berlangsung secara tidak langsung ini.  

3. Isi yang tidak bermoral adalah kekurangan lain dari internet. Pornografi, cara 
perakitan bom, bentuk-bentuk kejahatan, dll. dapat ditemukan di internet. Jika 
kejahatan yang sama dapat ditemukan di mana saja, internet meniadakan satu 
rintangan penting -- Anda dapat melakukan pencarian secara pribadi. Akhirnya, 
mengakses isi yang tidak baik tanpa memperhatikan media, pada dasarnya 
adalah suatu pilihan moral. Kita perlu memperbarui komitmen kita untuk 
melakukan hal-hal yang baik karena kita mengasihi Tuhan dan ingin mematuhi-
Nya (Yohanes 15; 1Yohanes 4). Kita tidak perlu takut pada apa yang akan 
terjadi. Kebenaran muncul karena mengalahkan kejahatan.  

4. Tidak adanya koreksi dan keseimbangan mengakibatkan setiap orang mudah 
menyebarkannya. Tidak ada editor yang mereview pesan-pesan tersebut. 
Hasilnya, email dan situs-situs perlu diteliti dengan cermat dan dibandingkan 
dengan sumber-sumber lain yang isinya dapat dipercaya. Menerima secara buta 
apapun yang diterbitkan berarti tidak menggunakan internet secara bijaksana.  
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Demografi 

Agar pelayanan bisa efektif, Anda perlu mengetahui sasaran Anda. Internet dapat 
memberikan demografi untuk membantu Anda. Beberapa pengertian berasal dari 
mempelajari Firman Tuhan, tetapi beberapa juga berasal dari pemahaman tentang 
stres, prioritas, dan karakteristik orang yang Anda layani. Biro Sensus AS (U.S. Census 
Bureau) mengelola suatu situs berdasar berbagai hasil survei terbaru. American 
Demographics mempublikasikan informasi pemasaran yang berguna yang dapat 
diadaptasi oleh pelayanan outreach gereja. Pandangan tentang budaya dan apa yang 
dipikirkan oleh orang-orang dapat dilihat dalam berbagai halaman tanggapan. Suatu 
situs bertanya, "Berapa banyak teman dibutuhkan?" Jawaban-jawaban yang 
ditampilkannya menunjukkan betapa kerasnya perjuangan orang-orang untuk 
mengatasi kesepian.  

Apologetika dan Penginjilan 

Apologetika (penjelasan tentang iman) dan penginjilan adalah dua area pelayanan yang 
dapat ditemukan di internet. The Christian Apologetics and Research Ministry, 
Leadership University, dan Christian Classics Ethereal Library adalah tiga contoh situs 
apologetika. Jika Anda dapat menjawab dengan baik pertanyaan- pertanyaan atau 
menjelaskan doktrin-doktrin iman, Anda dapat mempublikasikan artikel apologetika di 
situs pelayanan Anda.  

Tidaklah mengherankan jika para penginjil telah menggunakan internet sebagai cara 
lain untuk memberitakan Kabar Baik tentang keselamatan kepada orang-orang, karena 
mereka berani mencoba hal-hal baru. Sementara itu sarana untuk menjalin kontak 
pribadi adalah hal yang sering diminati dan dipilih untuk menguatkan iman orang lain. 
Dalam hal ini internet dapat menjadi sarana yang hebat untuk mengirimkan pesan-
pesan penginjilan secara pribadi kepada para pencarinya. Hutchcraft Ministries and 
Leadership University adalah dua situs yang menyajikan pesan-pesan Injil. Salah satu 
newsletter dari Hutchcraft Ministries mengindikasikan bahwa dalam satu bulan ada 20 
orang dari 4 negara yang telah menerima keselamatan melalui situs mereka. Salah satu 
dari mereka berasal dari sebuah negara yang tertutup bagi Injil.  

Leadership University memiliki selusin situs yang menyajikan Injil secara spesifik 
kepada para musisi, atlet, kaum homoseksual, ilmuwan, dan murid-murid sekolah.  

The Billy Graham Evangelistic Association mengadakan sebuah konferensi untuk 
memperkenalkan tentang bagaimana menggunakan internet sebagai sarana 
penginjilan. Salah satu hasil konferensi tersebut adalah sebuah situs follow-up. Tanpa 
mempedulikan lokasi seseorang, situs ini menyediakan pengajaran yang sangat 
membantu para pengunjungnya untuk bertumbuh dalam iman. Hasil lainnya adalah 
sebuah sumber bahan online bagi para konselor untuk melakukan konseling melalui 
telepon atau internet.  
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Pelayanan Lintas Budaya 

Internet memberi kesempatan bagi mereka yang melakukan pelayanan lintas budaya 
secara global agar bisa berkomunikasi secara internasional dengan biaya yang hemat. 
Mereka dapat mengirim dan menerima informasi meskipun berada di tempat lain yang 
terpisahkan oleh jarak dan waktu. Informasi tentang "suku-suku", Nance Prayer Profiles 
dan usaha kerja sama misi internasional dapat ditemukan di internet. Para misionaris, 
sarjana dan anggota gereja semuanya dapat menemukan sumber-sumber bahan 
regional di SIL Ethnologue, dan Africa Missions Home Page.  

Pertumbuhan Orang-orang Percaya 

Para penginjil mulai menyadari bahwa potensi internet sama kuatnya seperti yang 
dilakukan oleh para pembela iman (apologet). Sekarang ini para pendeta dan guru 
mulai menolong orang-orang percaya untuk bertumbuh. Jawaban-jawaban praktis atas 
pertanyaan-pertanyaan tentang doktrin, pemuridan, doa, orang tua, dan pelayanan 
muncul di situs-situs gereja dan pelayanan.  

Situs Insight for Living memberi kesempatan kepada pendengarnya untuk 
mendengarkan program mereka melalui internet kapan saja mereka mau, tidak hanya 
ketika program tersebut disiarkan. "Today in the Word" dari Moody dan "Our Daily 
Bread" dari Radio Bible Class adalah situs-situs yang setiap hari sering dikunjungi oleh 
orang-orang yang mencari dorongan semangat.  

Orang-orang Kristen Memiliki Keuntungan Besar 

Dua karakteristik yang penting dalam menggunakan internet untuk Tuhan adalah 
kemurahan hati dan perhatian orang. Lebih dari 90% pengguna internet mengatakan 
bahwa mereka mencari isi yang berkualitas tinggi dan layanan gratis. Keinginan orang-
orang Kristen untuk melayani orang lain sesuai dengan dua syarat utama tersebut. 
Orang-orang Kristen seharusnya tidak membiarkan komunikasi internet hanya dikuasai 
oleh mereka yang cakap dalam hal teknis saja namun masih kurang peduli dengan 
pelayanan.  

Ketika saya mendengar para pebisnis, ibu mertua saya, perusahaan telepon yang saya 
kelola, dan teman-teman saya di gereja semuanya membicarakan tentang penggunaan 
internet, saya tahu bahwa internet perlu dimanfaatkan. Jadi mengapa tidak 
menggunakan media internet bagi Kristus? (t/Ratri)  

Sumber diterjemahkan dan diedit dari: 
Posting Billy N. di Milis Sahabat Kristen 
Untuk bergabung: < SahabatKristen-subscribe(at)yahoogroups.com >  
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Prayer Request  

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

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk upgrade Situs e-BinaAnak yang sudah terlaksana. 
Berdoa kiranya penambahan fasilitas ini dapat semakin memaksimalkan 
pelayanan situs ini bagi mereka yang membutuhkan pelayanan anak.  

• Mengucap syukur untuk Kursus Virtual PESTA kelas PPB yang sudah dibuka. 
Berdoa agar setiap peserta bisa mengikuti dengan baik dan memperoleh berkat 
untuk memperkuat iman mereka.  

• Bersyukur untuk bantuan konsultasi yang telah diberikan kepada PPA dan 
Majalah GetLife, kiranya Tuhan terus menolong pelayanan mereka.  

• Mengucap syukur untuk pernikahan Sdr. Kalpin dan Sdri. Nova. Biarlah keluarga 
baru ini dapat memancarkan kasih Kristus dan terus mempunyai hati untuk 
melayani Tuhan.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Maret 2006 

• Doakan untuk rencana peluncuran Situs SOTeRI dan situs untuk para penulis 
Kristen pada bulan Maret.  

• Doakan untuk rencana penambahan staf baru YLSA. Kiranya Tuhan kirimkan 
orang-orang yang telah dipersiapkan-Nya.  

3. Untuk Para Sahabat YLSA 

• Kami bersyukur kepada Tuhan untuk para Sahabat YLSA yang terus mendukung 
pelayanan YLSA. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menaungi mereka.  
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Appreciation  

1. Ulang Tahun Staf YLSA 

Di bulan Pebruari, ada dua staf YLSA yang merasa hidupnya sangat diberkati karena 
bertambah usia satu tahun lagi -- Matius Iksantoro (8 Pebruari) dan Ary Cahya Utomo 
(12 Pebruari). Keluarga besar YLSA mengucapkan selamat menikmati semua berkat 
Tuhan di tahun ini, dan kiranya semakin memiliki roh yang manyala-nyala untuk 
melayani Tuhan.  

2. Ucapan Selamat Berbahagia untuk Kalpin Erlangga Silaen 

Kami mengucapkan "Selamat Berbahagia" kepada Sdr. Kalpin yang pada tanggal 4 
Pebruari 2006, melangsungkan pernikahannya dengan Sdri. Nova Kristiana Sinaga. 
Kalpin adalah mantan staf YLSA yang telah banyak membantu pelayanan YLSA, 
bahkan ketika ia sudah tidak lagi bekerja di YLSA. Kami sangat bersyukur untuk 
kesetiaannya membantu YLSA. Kami berharap pernikahannya ini akan semakin 
membuatnya rindu dan bersemangat untuk melayani Tuhan bersama istri tercinta. 
Sekali lagi, CONGRATULATION!  

3. YLSA Berbagi Kasih 

Dalam rangka merayakan hari Valentine tahun ini, keluarga besar YLSA mengadakan 
acara bakti sosial. Kegiatan berbagi kasih ini diwujudkan dengan membagikan paket 
sembako kepada mereka yang membutuhkan. Tujuannya tidak hanya sekadar 
memberikan sembako, namun juga untuk menjalin komunikasi dengan mereka yang 
ada di sekitar kita sehingga mereka pun dapat merasakan kasih Kristus melalui kita.  

Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Januari 2006  

A. SUMBANGAN  

Ketty (Danamon)  Rp  100.000,00  1/02/2006  
Yusak Kanijanto(BCA)  Rp  100.000,00  1/04/2006  
Budi S (BCA)  Rp  500.000,00  1/04/2006  
Hidayati (BCA)  Rp  15.000,00  1/04/2006  
N. Widjaja K. (BCA)  Rp  100.000,00  1/06/2006  
Yakub Yanuwijaya (BCA)  Rp  100.000,00  1/06/2006  
Sabda Rahkana Halim (BCA)  Rp  200.000,00  1/06/2006  
Santo N. (BCA)  Rp  30.000,00  1/07/2006  
Anto Basuki (BCA)  Rp  50.000,00  1/08/2006  
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Lany Probojo (BCA)  Rp  1.160.000,00  1/08/2006  
Gunawan & Kristina (Danamon)  Rp  1.000.000,00  1/11/2006  
Dari Jakarta NN (BCA)  Rp  400.000,00  1/12/2006  
Victor Wirandeng (BCA)  Rp  150.000,00  1/12/2006  
Susanto Suryo W. (BCA)  Rp  100.000,00  1/14/2006  
Phillia O (BCA)  Rp  200.000,00  1/17/2006  
Judy Rahayu (BCA)  Rp  50.000,00  1/19/2006  
Alto Permata (Danamon)  Rp  50.000,00  1/19/2006  
Felix Karnadi (BCA)  Rp  100.000,00  1/20/2006  
Alexander (BCA)  Rp  300.000,00  1/21/2006  
Agustinus (BCA)  Rp  50.000,00  1/21/2006  
NN (BCA)  Rp  200.000,00  1/23/2006  
Tiniati IR (BCA)  Rp  150.000,00  1/23/2006  
Christina L (BCA)  Rp  487.500,00  1/24/2006  
Agustinus (BCA)  Rp  50.000,00  1/25/2006  
TELAGA (BCA)  Rp  500.000,00  1/27/2006  
Rina Handayani (BCA)  Rp  200.000,00  1/27/2006  
Enny Tjong (BCA)  Rp  100.000,00  1/31/2006  
Sermon Alex Napitupulu(Lippo)  Rp  100.000,00  12/23/2005  
Bunga Bank  Rp  6.269,00   
Sumbangan lain-lain  Rp  100.000,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   6.648.769,00  

B. PENGELUARAN:  

Peralatan Kantor  Rp  153.300,00   
Peralatan Komputer  Rp  1.310.000,00   
Koneksi Internet  Rp  360.800,00   
Perpustakaan  Rp  1.403.090,00   
Pos, Paket dll.  Rp  252.200,00   
Operasional Kantor  Rp  730.000,00   
Kas Kecil  Rp  30.000,00   
Beban Utilities/Sumber Daya  Rp  1.050.800,00   
Beban Kepegawaian  Rp  11.450.000,00   
Pajak Bank  Rp  16.500,00   
  ___________   
Total pengeluaran  Rp   16.756.690,00  
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Ucapan Terima Kasih 
Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang melimpahkan kasih-Nya kepada kami 
melalui dukungan doa dan dana dari para sahabat YLSA. Kami juga berdoa kiranya 
Allah memberikan berkat melimpah dalam hidup Anda semua.  

Bagi sahabat-sahabat yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana untuk 
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 16/Maret/2006  
Pengantar 

Saudara yang terkasih dalam Kristus,  

Pada Edisi Berita YLSA April ini, kami menyiapkan sebuah artikel pendek yang kami 
harap dapat menolong kita untuk mempersiapkan diri merayakan hari PASKAH. Melalui 
kesaksian seorang pencipta lagu ini kiranya kita diingatkan betapa berharganya karya 
salib Kristus bagi keselamatan jiwa kita. Tanpa penderitaan dan kematian-Nya di atas 
kayu salib, maka tidak ada keselamatan bagi kita.  

Segenap pengurus dan staf YLSA, kami ingin mengucapkan:  

SELAMAT HARI PASKAH 2006! 

“  Terima kasih Tuhan Yesus, untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami. 
Kiranya darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib itu, terus memberi inspirasi bagi 

hidup kami yang baru sekarang ini. Amin.  ”  
In Christ,  
Yulia Oeniyati  
< yulia(at)in-christ.net >  
Pimpinan YLSA  
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Latest News 

1. Baru! Peluncuran Situs PELITAKU 

Puji Tuhan! Dengan gembira kami mengumumkan bahwa Yayasan Lembaga SABDA 
kembali meluncurkan sebuah situs baru yang diberi nama Situs PELITAKU (singkatan 
dari: Penulis Literatur Kristen dan Umum). Situs PELITAKU khusus dirancang untuk 
para penulis Kristen, baik mereka yang masih menjadi pemula ataupun yang sudah 
berpengalaman. Di dalamnya Anda akan menemukan berbagai bahan artikel, panduan, 
dan kisah-kisah yang berkaitan dengan dunia penulisan. Tujuan dibangunnya situs ini 
adalah untuk mendukung pelayanan bagi penulis- penulis Kristen agar mereka dibekali 
dengan bahan-bahan yang cukup sehingga dapat berkarya bagi kemuliaan Tuhan. Nah, 
bagi Anda yang memiliki minat untuk mengembangkan karier dalam dunia penulisan 
Kristen ataupun yang masih sekadar ingin belajar menulis, segeralah berkunjung ke 
Situs PELITAKU di:  
==> http://www.sabda.org/pelitaku/  

2. Upgrade Situs SOTeRI 

Situs baru kedua yang Yayasan Lembaga SABDA luncurkan bulan ini adalah Situs 
SOTeRI (singkatan dari: Situs Online Teologi Reformed Injili). Situs ini sebenarnya 
adalah pengembangan (upgrade) dari Situs e-Reformed yang sudah ada sejak tahun 
2001. Situs SOTeRI ini bertujuan untuk menjadi sarana dalam memperkenalkan sistem 
teologia Reformed dan kegiatan-kegiatannya kepada masyarakat Kristen Indonesia. 
Selain menyajikan arsip dari semua terbitan Publikasi e-Reformed, situs ini juga 
memuat artikel-artikel teologia lain yang juga memiliki corak pengajaran teologi 
Reformed yang Injili. Informasi tentang situs-situs lain yang serupa (sealiran), baik yang 
berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris, juga dapat Anda temui di situs ini. 
Kami berharap dengan hadirnya Situs SOTeRI ini, dapat menjadi berkat bagi Anda.  
==> http://www.sabda.org/reformed/  

3. Publikasi Berita SABDA 

Melalui kesempatan ini kami ingin memperkenalkan Publikasi Berita SABDA:  

Publikasi Berita SABDA, yang diterbitkan Yayasan Lembaga SABDA terbit sebulan 
sekali ini, khusus diperuntukkan bagi para pengguna SABDA©, baik mereka yang 
mendownloadnya dari situs SABDA.net atau yang mendapatkannya dalam bentuk CD. 
Selain menyajikan informasi terbaru tentang perkembangan SABDA©, Berita SABDA ini 
juga memuat FAQ (pertanyaan dan jawaban) seputar fitur-fitur dalam CD SABDA©, 
serta artikel dan kiriman kesaksian dari pengguna SABDA©. Bagi para Sahabat YLSA 
yang menggunakan CD SABDA tapi belum berlangganan silakan mengirimkan surat 
kepada kami. Kami juga mengundang Anda untuk berpartisipasi dengan mengirimkan 
kesaksian/masukan atau pertanyaan seputar pemakaian CD SABDA© atau seputar 
pelayanan Biblical Computing YLSA.  

http://www.sabda.org/pelitaku/
http://www.sabda.org/reformed/
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Untuk berlangganan, Anda bisa mengirim e-mail ke:  
==> < subscribe-i-kan- berita-sabda(at)xc.org > Untuk mengirim kesaksian atau 
pertanyaan layangkan surat Anda ke:  
==> < info-sabda(at)sabda.org > Untuk mendapatkan arsip-arsip Berita SABDA yang 
sudah terbit:  
==>http://www.sabda.org/publikasi/berita_sabda/ [Arsip Berita SABDA]  

Gratis: Lirik Lagu Paskah dan Lagu Sekolah Minggu di 
Situs GEMA  

Kabar gembira dari situs GEMA bagi Anda para pecinta musik dan pelayan Tuhan di 
bidang musik. Dalam rangka menyambut PASKAH, situs GEMA telah menambah 
perbendaharaan lagu-lagu rohani, terutama lagu- lagu yang bertemakan PASKAH. 
Lagu-lagu PASKAH tersebut antara lain:  

1. Kalvari 
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1737  

2. Happy Day 
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1738  

3. Ku Telah Mati 
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1736  

4. Yesus Sahabat ku 
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1740  

Selain itu, GEMA juga menyediakan lagu-lagu Sekolah Minggu yang dilengkapi notasi 
dan akor, yang akan memudahkan Anda untuk mempelajari lagu tersebut dan 
mengajarkannya kepada anak Sekolah Minggu yang Anda layani. Lagu Sekolah Minggu 
tersebut antara lain:  

1. Burung Berkicau 
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1750  

2. Sukacita Di Hati ku 
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1752  

3. Penghakiman 
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1751  

4. Burung Pipit 
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1753  

Segera kunjungi situs GEMA! Kiranya segala pujian, penyembahan, dan pengagungan 
hanya bagi Tuhan Yesus Kristus.  
==> http://www.sabda.org/gema/  

  

http://www.sabda.org/publikasi/berita_sabda/
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1737
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1738
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1736
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1740
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1750
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1752
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1751
http://www.sabda.org/gema/index.php?n=lirik&id=1753
http://www.sabda.org/gema/
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Inside YLSA: Salib Tua Yang Kasar (The Old Rugged 
Cross)  

Pengarang-George Bennard, 1873-1958 
Komponis-George Bennard, 1873-1958  
Irama-Irregular dengan Chorus  

“  "Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuh-Nya di kayu salib, supaya kita, 
yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilur-Nya kamu 

telah sembuh."  ”  
—(1Petrus 2:24)— 

Jarang terjadi, ketika seorang pemimpin pujian menawarkan kepada jemaat di berbagai 
kongregasi untuk menyanyikan lagu favorit mereka tanpa menerima setidaknya satu 
permintaan untuk menyanyikan lagu "The Old Rugged Cross". Himne Kristen yang 
menjadi lagu sentimental favorit orang-orang Kristen maupun mereka yang belum 
diselamatkan ini, ditulis oleh George Bennard pada tahun 1913. Pada umumnya lagu ini 
diakui sebagai lagu terpopuler di antara lagu-lagu himne lain sepanjang abad dua 
puluh.  

George Bennard dilahirkan di Youngstown, Ohio. Tetapi orang tuanya kemudian pindah 
ke Albia, Iowa dan kemudian ke kota Lukas di negara bagian yang sama. Di sinilah 
George muda menerima Kristus sebagai Juruselamat pribadinya. Setelah kematian 
ayahnya di saat ia belum genap berusia enam belas tahun, ia masuk ke Salvation Army. 
Bennard dan istri pertamanya melayani selama satu periode sebagai staf di organisasi 
ini.  

Alhasil, Bennard kemudian ditahbiskan menjadi anggota Methodist Episcopal Church 
(Gereja Metodis Episkopal) di mana pelayanannya benar-benar disambut dengan 
sangat baik. Selama beberapa waktu ia sibuk dalam keterlibatannya memimpin 
pelayanan kebangunan rohani, khususnya di negara bagian Michigan dan New York. 
Suatu ketika, setelah kembali ke Michigan, ia mendapatkan suatu pengalaman yang 
membuatnya benar-benar merenungkan pentingnya salib dan apa yang dimaksudkan 
oleh Rasul Paulus ketika ia berbicara tentang persekutuan dalam penderitaan Kristus. 
Ketika merenungkan kebenaran ini, ia semakin yakin bahwa ternyata salib lebih dari 
sekadar simbol keagamaan saja. Salib merupakan inti pokok dari penginjilan. George 
Bennard menuliskan perenungan yang melatarbelakangi himne itu sebagai berikut.  

Aku mendapatkan inspirasi pada suatu hari di tahun 1913 ketika berada di 
Albion, Michigan. Aku mulai menulis "The Old Rugged Cross". Melodinya 
kususun terlebih dahulu. Kata-kata yang pertama kali kutulis tidaklah sempurna. 
Kata-kata dalam lagu itu aku taruh dalam hatiku untuk menjawab kebutuhan-
kebutuhanku sendiri. Segera setelah itu, lagu itu diperkenalkan dalam suatu 
pertemuan istimewa di Pokagon, Michigan pada 7 Juni 1913. Kesempatan 
pertama di mana lagu itu diperdengarkan di luar gereja di Pokagon adalah di 

http://alkitab.mobi/?1Petrus+2%3A24
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Chichago Evangelistic Institute. Di sana lagu itu diperkenalkan di hadapan 
banyak jemaat dan lagu itu segera menjadi lagu yang sangat populer di seluruh 
negeri.  

Segera setelah menulis lagu ini, George Bennard mengirimkan salinannya kepada 
Charles Gabriel, salah satu komposer lagu-lagu penginjilan terkenal pada saat itu. 
Ramalan Gabriel bahwa Bennard akan segera terkenal lewat lagu ini, segera terbukti 
saat "The Old Rugged Cross" menjadi salah satu lagu yang paling dikenal, baik di dunia 
rohani maupun sekuler, di negara ini.  

Bennard melanjutkan pelayanan penginjilannya selama empat puluh tahun lagi setelah 
menulis lagu ini. Dia juga menuliskan lagu rohani Kristen favorit lainnya tetapi tidak ada 
yang mampu mendapatkan respon seperti lagu "The Old Rugged Cross". Pada 9 
Oktober 1958, ketika berusia delapan puluh lima tahun, Bennard menukar "salib"nya 
dengan "mahkota". Dia menghabiskan sisa hidupnya di "sisi jalan", beberapa mil utara 
Reed City, Michigan. Di dekat rumah ini masih tetap terdapat sebuah salib setinggi 
duabelas kaki dengan tulisan, "'The Old Rugged Cross'-- Rumah George Bennard, 
pengarang lagu kesayangan itu".  

Memang perlu ditekankan bahwa kita tidak boleh menyembah salib melebihi Kristus 
yang berada di salib itu. Namun, seseorang tidak dapat mempertimbangkan kebenaran 
penebusan Kristus tanpa sungguh- sungguh memperhatikan inti dari peristiwa salib 
dalam rencana besar Allah untuk menyelamatkan manusia berdosa.(t/Ratri)  

Sumber diterjemahkan dari: 
Judul Buku  : 101 Hymn Stories 
Judul Artikel: The Old Rugged Cross 
Penulis  : Kenneth W. Osbeck 
Penerbit  : Kregel Publications, Grand Rapids, USA, 1982 
Halaman  : 254 - 256  

Prayer Request  

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

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk peluncuran Situs Pelitaku dan Situs SOTeRI. Kiranya 
melalui situs-situs ini pelayanan literatur Kristen Indonesia semakin maju dan 
menjadi berkat bagi nama Tuhan.  

• Bersyukur untuk dukungan dana yang diberikan bagi pelayanan YLSA oleh para 
donatur. Biarlah dana ini bisa menjadi berkat untuk melipatgandakan pelayanan 
di YLSA.  
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2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA April 2006 

• Mohon didoakan untuk kebutuhan SDM YLSA, terutama kebutuhan beberapa 
orang programmer untuk mengerjakan proyek-proyek YLSA.  

• Doakan juga untuk rencana mengupgrade Situs e-MISI.  
• Doakan untuk Kelas PESTA DIK (Dasar-dasar Iman Kristen) yang akan dibuka 

untuk periode April dan Mei 2006.  

3. Untuk Para Sahabat YLSA 

• Menjelang hari raya PASKAH, kami mengajak Sahabat YLSA bersatu hati 
berdoa agar PASKAH tahun ini dapat menjadi momen penyegaran rohani bagi 
umat Kristen di Indonesia.  

• Berdoa untuk para Sahabat YLSA yang terlibat diberbagai pelayanan, kiranya 
melalui pelayanan ini hati mereka semakin rindu menikmat hadirat Tuhan setiap 
saat.  
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Appreciation  

1. Ulang Tahun Staf YLSA 

Keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA bersyukur karena tanggal 13 Maret 2006 
yang lalu, salah satu staf PESTA, Lisbet Rohana, merayakan hari ulang tahunnya. 
Acara sederhana tetapi penuh keakraban kiranya bisa menambah sukacitanya. Mohon 
dukungan doa agar dia terus bersemangat melayani Tuhan dan kerinduannya untuk 
melayani di bidang misi diberkati Tuhan.  

2. Staf Keluar 

Sejak tanggal 1 Maret secara resmi 2 orang staf mengundurkan diri dari pelayanan 
YLSA, yaitu Kristian Novianto, S.E. (divisi WEB) dan Tanie Maria Silviasari, A.Md. (staf 
PESTA). Mereka bersaksi bahwa pelayanan di YLSA memberi banyak kenangan dan 
berkat. Kiranya bekal berkat yang mereka dapatkan di YLSA menjadi berkat di 
lingkungan pelayanan yang baru. Terima kasih untuk kontribusinya bagi pelayanan 
Tuhan di YLSA.  

Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Pebruari 2006  

A. SUMBANGAN  

Agus Budiyono (BCA)  Rp  100.000,00  2/3/2006  
NN dari Bandung (BCA)  Rp  200.000,00  2/6/2006  
Hendrata Suhada (BCA)  Rp  1.000.000,00  2/8/2006  
TELAGA (BCA)  Rp  500.000,00  2/8/2006  
Gunawan & Kristina (Danamon)  Rp  1.000.000,00  9/3/2006  
Sarah Hartono (BCA)  Rp  50.000,00  2/14/2006  
Kornelius Yohanes (BCA)  Rp  800.000,00  2/14/2006  
Tan Koen Louw (BCA)  Rp  250.000,00  2/14/2006  
Sugiharto W. (BCA)  Rp  100.000,00  2/15/2006  
Liauw Hoi Siong (BCA)  Rp  100.000,00  2/16/2006  
Ibrahim Surya IR (BCA)  Rp  500.000,00  2/20/2006  
Ismail Tjitra (BCA)  Rp  150.000,00  2/23/2006  
Prima Tjandra (BCA)  Rp  200.000,00  2/26/2006  
NN Bandung (BCA)  Rp  500.000,00  2/27/2006  
Grace Emilia (BCA)  Rp  150.000,00  2/28/2006  
Hendri Ketaren (Lippo)  Rp  250.000,00  2/2/2006  
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Suwandi (Lippo)  Rp  100.000,00  1/25/2006  
Bunga Bank  Rp  7.470,00   
Pendapatan lain-lain  Rp  105.000,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   6.062.470,00  

B. PENGELUARAN  

Peralatan Kantor  Rp  22.500,00   
Beban Internet  Rp  571.600,00   
Produksi CD  Rp  230.400,00   
HRD  Rp  564.600,00   
Bank  Rp  16.500,00   
Beban Kantor  Rp  103.000,00   
Kas Kecil  Rp  47.800,00   
Beban Utilities/Sumber Daya  Rp  989.200,00   
Beban Komputer  Rp  1.845.000,00   
Beban Perpustakaan  Rp  83.000,00   
Beban Kepegawaian  Rp  10.990.000,00   
  ___________   
Total pengeluaran  Rp   15.463.600,00  

Ucapan Terima Kasih 
Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang melimpahkan kasih-Nya kepada kami 
melalui dukungan doa dan dana dari para sahabat YLSA. Kami juga berdoa kiranya 
Allah memberikan berkat melimpah dalam hidup Anda.  

Bagi sahabat-sahabat yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana untuk 
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 17/April/2006  
Pengantar 

Saudara yang terkasih dalam Kristus,  

Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan, karena hanya anugerah-Nyalah yang menjadi 
kekuatan bagi kami untuk terus bertahan dan maju dalam pelayanan kami. Ada banyak 
peperangan rohani yang terjadi tapi Tuhan meloloskan kami untuk terus memandang 
hanya kepada Kristus.  

Untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA, kami sungguh sangat bersyukur memiliki 
sahabat-sahabat seperti Anda semua. Dengan dukungan Anda, kami merasa tidak 
sendiri. Kami percaya kita akan terus maju membangun negara Indonesia dengan 
terang Kristus.  

Selamat melayani.  

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

1. PESTA: Penutupan Kelas PPB, Pembukaan Kelas DIK dan GSM 

Puji Tuhan! Kelas Virtual PESTA -- PENGANTAR PERJANJIAN BARU (PPB) telah 
berjalan baik dan selesai diskusi pada bulan April, dengan dimoderatori oleh Sdr. 
Ikantoro. Kami bersyukur karena dari Form Evaluasi Peserta kami melihat para peserta 
mendapat banyak berkat dari kelas PPB ini. Doakan agar melalui kelas ini para peserta 
semakin dimotivasi untuk belajar Firman Tuhan (Alkitab) dengan baik.  

Sementara itu, kelas baru PESTA -- DASAR-DASAR IMAN KRISTEN (DIK) juga telah 
dibuka dengan jumlah peserta 31 orang. Dan pada tanggal 1 Mei 2006 ini mereka akan 
memulai kelas diskusinya. Peserta yang diterima dalam kelas diskusi adalah peserta 
yang telah berhasil menyelesaikan semua tugas menjawab pertanyaan dari 10 
Pelajaran DIK yang diwajibkan.  

Kelas PESTA berikutnya yang sedang membuka pendaftaran adalah kelas untuk 
GURU-GURU SEKOLAH MINGGU (GSM). Bagi mereka yang telah mendaftar, mereka 
akan diberi waktu untuk menyelesaikan tugas-tugas sampai akhir bulan Mei 2006 ini. 
Bagi para Sahabat YLSA yang ingin menyebarkan informasi tentang kelas GSM ini, 
silakan memakai Formulir Pendaftaran yang tersedia di paling bawah buletin ini untuk 
di-copy dan di-forward kepada teman-teman Anda yang melayani di gereja sebagai 
Guru Sekolah Minggu.  

Melalui kelas-kelas PESTA yang dibuka ini, kami melihat antusiasme besar dari kaum 
awam untuk belajar teologia. Media internet yang YLSA pakai sebagai sarana untuk 
belajar ternyata sangat cocok karena sebagian besar orang awam yang ingin belajar 
teologia ini tidak perlu keluar dari rumah dan bisa mengerjakan tugas dan belajar pada 
waktu yang mereka luangkan. Harapan kami, di masa depan akan ada banyak kaum 
awam yang diperlengkapi untuk melayani di mana pun mereka ditempatkan Tuhan.  

2. Membership Area Situs PELITAKU 

Ada kabar gembira dari Situs PELITAKU (Pelayanan Literatur Kristen dan Umum) yang 
baru diluncurkan bulan lalu! Untuk menunjang salah satu tujuan situs ini, yaitu untuk 
membangkitkan penulis-penulis Kristen generasi baru, maka telah dibuka fasilitas baru 
dalam situs ini agar para pengunjung bisa lebih berpartisipasi secara maksimal, yaitu 
fasilitas membership (keanggotaan). Melalui membership area ini para pengunjung 
dapat memberikan komentar atau mengirimkan artikel untuk dibaca dan menjadi berkat 
bagi sesama rekan lain yang terlibat dalam pelayanan literatur. Nah, tunggu apa lagi? 
Segeralah daftarkan diri Anda untuk menjadi anggota dan berperanaktiflah dalam 
pembinaan pelayanan literatur lewat Situs PELITAKU! Sementara itu, demi menjaga 
kenyamanan dan keefektifannya, keanggotaan dan pengiriman bahan akan dimoderasi. 
Daftarkan diri segera di:  
==> http://www.sabda.org/pelitaku/  

http://www.sabda.org/pelitaku/
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3. Fasilitas Kirim Komentar di SOTeRI 

Setelah peluncurannya pada bulan Maret yang lalu, Situs SOTeRI yang merupakan 
uggrade dari Situs e-Reformed ini terus dikembangkan. Selain ada fasilitas untuk 
mendaftarkan diri menjadi pelanggan publikasi e-Reformed -- Publikasi bulanan yang 
mengirimkan artikel- artikel teologia -- Situs SOTeRI juga menyediakan fasilitas baru, 
yaitu pengunjung bisa melakukan interaksi dengan mengirimkan komentar-komentar 
sehubungan dengan pembahasan artikel-artikel yang ada di dalamnya. Nah, fasilitas ini 
tentu sangat menarik karena kita semua bisa ikut terlibat menjadi bagian dari situs ini. 
Kami ucapkan selamat berkunjung dan berpartisipasi.  
==> http://www.sabda.org/reformed/  

4. Update Bahan di Situs e-Artikel 

Sejak diluncurkan pada akhir tahun 2005 yang lalu, Situs e-Artikel telah menambah 
banyak sekali bahan-bahan baru. Ingin tahu jumlah penambahan artikel di dalamnya? 
Ada 434 artikel! Hebat 'kan? Bahan-bahan yang ditambahkan dalam situs ini meliputi 
berbagai tema, dari dunia seputar Anak, Keluarga, Leadership, Pelayanan Gereja, 
Konseling, Doktrin, Alkitab, Wanita, Doa, Misi sampai Kesaksian, dan masih banyak 
lagi. Bagi Anda yang senang membaca dan belajar, silakan puaskan keinginan Anda 
untuk belajar dengan berkunjung ke Situs e-Artikel. Bagi Anda yang memiliki koleksi 
artikel dan ingin dibagi-bagikan untuk memberkati banyak orang lain, tersedia fasilitas 
untuk mengirim bahan. Nah, langsung saja berkunjung ke:  
==> http://www.sabda.org/artikel/  

5. Update Situs TELAGA (TEgur Sapa GembaLA KeluarGA) 

Situs TELAGA, milik mitra pelayanan YLSA, yaitu LBKK (Lembaga Bina Keluarga 
Kristen) yang berlokasi di Malang, adalah situs yang menampilkan bahan-bahan siaran 
TELAGA yang ditayangkan lewat radio. Melalui situs ini Anda bisa memperoleh 
transkrip dan ringkasannya, serta mendengarkan versi audionya. Jika Anda ingin 
menikmatinya dalam bentuk kaset/CD, Anda juga bisa memesannya, bahkan sangat 
baik sekali untuk menjadi hadiah bagi teman dan handai taulan. Semua informasi 
tentang topik/tema bahan-bahan yang tersedia, juga tentang LBKK ada di situs 
TELAGA ini. Silakan berkunjung.  

Pada awal bulan April, YLSA telah menolong mereka meng-update bahan- bahan yang 
terdapat di Situs TELAGA. Telah ditambahkan sebanyak 16 transkrip dan ringkasannya, 
dengan topik-topik antara lain: Cinta yang Melek Mata, Tatkala Orangtua tidak Setuju, 
Membedakan Cinta dan Suka, Mertua dan Menantu, Tangguh di Tengah Badai, dan 
masih banyak lagi topik menarik lainnya yang berkaitan dengan keluarga dan 
penanggulangan masalah kejiwaan secara umum. Bahan-bahan tersebut telah 
dikelompokkan dalam 13 kategori utama yang bisa Anda lihat di halaman depan situs 
TELAGA. Ingin berkunjung?  
==> http://www.telaga.org  

http://www.sabda.org/reformed/
http://www.sabda.org/artikel/
http://www.telaga.org/
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Gratis: Kursus Teologia Online (PESTA)  

Melalui PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam), Yayasan Lembaga 
SABDA (YLSA) menyelenggarakan kursus Teologia gratis bagi Anda. Kursus PESTA ini 
diselenggarakan untuk memperlengkapi orang Kristen awam dengan pendidikan 
teologia agar mereka semakin mengerti dan memahami panggilan hidupnya sebagai 
orang Kristen yang ditempatkan Tuhan di "market place" untuk menjadi terang-Nya. 
Sampai sejauh ini telah diselenggarakan berbagai kursus yang telah menjadi berkat 
bagi para pesertanya. Anda ingin tahu jadwal kursus-kursus apa yang dibuka untuk 
bulan-bulan berikutnya?  

Kelas Virtual Periode Mei - Juni 2006  

Periode  :  1 Mei - 30 Juni 2006  
Bahan  :  Guru Sekolah Minggu (GSM)  

Kelas Virtual Periode Juni - Juli 2006  

Periode  :  1 Juni - 31 Juli 2006  
Bahan  :  Orang Kristen yang Bertanggung Jawab (OKB)  

Kelas Virtual Periode Agustus - September 2006  

Periode  :  1 Agustus - 30 September 2006  
Bahan  :  Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)  

Kelas Virtual Periode Oktober - Nopember 2006  

Periode  :  1 Oktober - 30 Nopember 2006  
Bahan  :  Siapakah Yesus? (SYK)  

Apabila Anda tertarik untuk mendaftar, klik di:  
==> http://www.sabda.org/pesta/formulir.php  

Dan untuk informasi lengkap mengenai kursus PESTA ini, silakan kunjungi situsnya di:  
==> http://www.sabda.org/pesta/  

 

 

 

http://www.sabda.org/pesta/formulir.php
http://www.sabda.org/pesta/
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Prayer Request  

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk pelayanan PESTA yang telah terselenggara dan kelas-
kelas yang sedang dan akan dibuka. Doakan supaya sarana belajar PESTA ini 
dapat menjadi berkat bagi pembangunan Tubuh Kristus di Indonesia.  

• Mengucap syukur untuk penambahan fasilitas di Situs PELITAKU dan Situs 
SOTeRI, serta penambahan bahan di Situs e-Artikel. Kiranya bahan-bahan yang 
disebarkan menjadi berkat bagi pertumbuhan iman para pembacanya.  

• Mengucap syukur untuk update Situs TELAGA. Doakan untuk pelayanan 
Lembaga Bina Keluarga Kristen (LBKK) di Malang agar Tuhan terus pakai 
mereka menjadi terang bagi keluarga-keluarga Kristen di Indonesia.  

• Mengucap syukur untuk staf baru YLSA Sdr. Raka S. Kurnia. Biarlah Tuhan 
tambahkan kemampuan untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Mei 2006 

• Berdoa untuk pembukaan kelas Guru Sekolah Minggu yang dimulai bulan Mei 
2006. Kiranya ada 30 guru SM yang bisa ikut dalam pembinaan ini.  

• Berdoa untuk upgrade Situs Portal SABDA.org. Proyek besar ini perlu dukungan 
Anda khususnya untuk Sdr. Sadrah dan tim yang akan mengerjakannya.  

• Berdoa untuk penambahan staf di YLSA, karena ada tugas-tugas baru yang 
perlu ditangani dengan segera, khususnya untuk Divisi Software, Web, dan 
PESTA.  

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA 

• Mengucap syukur untuk para distributor CD SABDA yang dengan setia 
membagikan SABDA kepada mereka yang membutuhkannya.  

• Berdoa untuk para sahabat dan donatur YLSA kiranya Tuhan memberkati 
kehidupan dan pelayanannya di mana pun mereka berada.  

• Doakan untuk para sahabat YLSA yang terbeban mendoakan pelayanan YLSA, 
karena mereka adalah pahlawan-pahlawan rohani yang menopang agar YLSA 
untuk terus berkarya bagi Tuhan.  
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Appreciation  

1. Ulang Tahun Staf YLSA 

Pada tanggal 30 April 2006, keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA sangat 
bersukacita, karena Ketua Administrasi YLSA berulang tahun. Yang berbahagia itu 
adalah Sdri. Melina Martha Anggrahini, A.Md atau yang biasa dipanggil "Mbak Elly". 
Kiranya dengan bertambah usia, imannya semakin kuat dan kehendak Tuhan semakin 
nyata dalam hidupnya. Selamat ulang tahun Mbak Elly!  

2. Staf Baru YLSA 

Puji Tuhan! Setelah melewati masa percobaan satu bulan, Sdr. Raka Sukma Kurnia, 
S.S. telah lulus menjadi staf tetap di Yayasan Lembaga SABDA. Sdr. Raka adalah staf 
Editor YLSA yang membantu Divisi Publikasi. Tugas-tugasnya menuntut penguasaan 
bahasa Indonesia yang baik dan benar, ketelitian serta pengaturan waktu yang baik. 
Sdr. Raka, selamat bergabung dalam keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA!  

Letters from Friends  

From: Nikolaus Utomo <NickUtomo(at)xxxxxxx> 
> Terima kasih anda dapat bekerja dalam jalan Kristus. Nyalakan 
> terus lilin sebagai terang bagi masyarakat Indonesia dan taburkan 
> garam Kristus agar masyarakat Indonesia lebih dapat maju dan tidak 
> beratem sendiri terus-menerus serta melek. Selamat Solo saya dari 
> Ambarawa saat ini di LA-USA. Salam damai dalam kasih Kristus.  

Redaksi: 
Amin!! Mari kita terus membangun Indonesia bagi Kristus!!  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Maret 2006  

A. SUMBANGAN  

Yusak (tunai)  Rp  500.000,00  3/2/2006  
NN Jakarta (BCA)  Rp  500.000,00  3/3/2006  
Herman Lesmana (Danamon)  Rp  500.000,00  3/3/2006  
Susanto S. (BCA)  Rp  100.000,00  3/5/2006  
TELAGA (BCA)  Rp  500.000,00  3/7/2006  
Gunawan & Kristina (Danamon)  Rp  1.000.000,00  3/9/2006  
Stefanus J. (BCA)  Rp  500.000,00  3/10/2006  
Hendro E. (BCA)  Rp  150.000,00  3/14/2006  
Grace (BCA)  Rp  500.000,00  3/14/2006  
Tyudi R. (BCA)  Rp  50.000,00  3/15/2006  
Sukarto (BCA)  Rp  25.000,00  3/16/2006  
Charles Toeante (BCA)  Rp  85.000,00  3/17/2006  
Dani (BCA)  Rp  100.000,00  3/21/2006  
NN Jakarta (BCA)  Rp  195.000,00  3/21/2006  
Susilo (BCA)  Rp  500.000,00  3/23/2006  
Jeckron Lubis (BCA)  Rp  50.000,00  3/25/2006  
Johanes (BCA)  Rp  800.000,00  3/27/2006  
Grace Emilia (BCA)  Rp  200.000,00  3/28/2006  
Wilkan (BCA)  Rp  200.000,00  3/28/2006  
Andy S. (BCA)  Rp  300.000,00  3/29/2006  
Bunga Bank  Rp  7.955,00   
Sumbangan lain-lain  Rp  149.000,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   6.911,955,00  

B. PENGELUARAN  

Peralatan Kantor  Rp  205.850,00   
Beban Internet  Rp  389.300,00   
Produksi CD  Rp  4.006.500,00   
HRD + T Shirt SABDA  Rp  1.006.900,00   
Konsumsi Staf  Rp  678.400,00   
Adminstrasi Bank  Rp  16.712,00   
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Beban Kantor  Rp  58.000,00   
Kas Kecil  Rp  62.000,00   
Beban Utilities/Sumber Daya  Rp  1.095.500,00   
Beban Perpustakaan  Rp  42.000,00   
Biaya kepegawaian  Rp  10.990.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp   18.551.162,00  

Ucapan Terima Kasih Kami sungguh bersyukur kepada Allah yang melimpahkan kasih-
Nya kepada kami melalui dukungan doa dan dana dari para sahabat YLSA. Kami juga 
berdoa kiranya Allah memberikan berkat melimpah dalam hidup Anda.  

Bagi sahabat-sahabat yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana untuk 
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  

 

FORMULIR PENDAFTARAN KURSUS GURU SEKOLAH MINGGU 
Kirim ke: < kusuma(at)in-christ.net > 

_><>____><>____><>_________potong di sini_________<><____<><_____<><__ 
 
        FORMULIR PENDAFTARAN KURSUS GURU SEKOLAH MINGGU 
        =============================================== 
 
Isilah data pribadi berikut ini dengan lengkap: 

 
 

 
Nama  : 
E-mail  : 
Alamat lengkap  : 
Kota  : 
Provinsi  : 
Negara  : 
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Kode pos  : 
Tempat, tanggal lahir  : 
Status menikah  : 
Pekerjaan  : 
Pendidikan akhir  : 
Talenta/keterampilan  : 
Keanggotaan gereja  : 
Jabatan pelayanan  : 
Komputer yang dipakai  : [ ] rumah atau [ ] kantor 
 
DATA PELAYANAN (harus diisi lengkap) 

 
 

 
1. Kapan untuk pertama kalinya Anda terlibat dalam pelayanan sekolah Minggu? 
2. Mengapa Anda tertarik untuk melayani di sekolah Minggu? 
3. Apakah sampai sekarang Anda masih melayani di sekolah Minggu? Jadi, berapa 
lama Anda sudah menjadi guru sekolah Minggu? 
4. Tugas-tugas apa yang Anda kerjakan dalam pelayanan sekolah Minggu? 
5. Berapa jumlah seluruh murid sekolah Minggu di gereja Anda? 
6. Berapa jumlah murid di kelas sekolah Minggu yang Anda pegang? 
7. Berapa jumlah guru yang bersama-sama melayani dalam kelas sekolah Minggu 
Anda? 
8. Berapa jumlah seluruh guru sekolah Minggu dalam gereja Anda? 
9. Berapa jumlah jemaat dewasa di gereja Anda? 
10. Apakah Anda pernah mendapat pelatihan (training) khusus tentang bagaimana 
melayani sekolah Minggu? Kalau pernah berapa kali? 
 
potong di sini___________________Kirim ke: < kusuma(at)in-christ.net >  
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BeritaYLSA 18/Mei/2006  
Pengantar 

Saudara yang terkasih dalam Kristus,  

Untuk kesekian kalinya, negara Indonesia yang kita cintai tertimpa bencana alam. 
Seperti dalam mimpi melihat keadaan kota Yogyakarta dan sekitarnya 
diporakporandakan karena gempa bumi. Jika kekuatan alam, yang Tuhan ciptakan bisa 
sedemikian hebat, apalagi kekuatan Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta 
itu. Kiranya kita, orang-orang percaya, mengambil hikmah dari peristiwa ini, bahwa 
Allah Tuhan kita adalah Allah yang maha kuasa, kekuatannya melebihi segala-galanya. 
Patutlah Ia ditakuti dan disegani. Jangan lagi bermain-main dengan Tuhan. Marilah kita 
menaruh hormat dan takut pada Dia yang tidak hanya sanggup mengambil nyawa kita, 
tapi yang juga sanggup mengasihi dan memberikan keselamatan bagi mereka yang 
berharap kepada-Nya.  

Terpujilah Tuhan, Pencipta semesta alam.  

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

1. Bahan Baru di Situs e-Learning 

Kabar gembira buat Anda yang suka belajar melalui sajian bahan-bahan kekristenan 
secara online. Situs e-Learning kini telah diunggah (update) dengan delapan bahan 
baru bacaan online. Penambahan ini meliputi satu bahan dari kategori Biblika dan tujuh 
bahan dari kategori Praktika. Sebagai situs pusat pengunduhan (download center) 
bahan pelajaran Kristen dan pendidikan elektronik, situs ini akan terus ditambah dengan 
bahan pelajaran Kristen yang bermutu dan membangun. Ikuti terus perkembangan 
berita terbaru dari kami untuk setiap penambahan bahan yang kami lakukan. Selamat 
membaca dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus.  
==> http://www.sabda.org/learning/  

2. Yang Baru di Situs INDO LEAD 

Sebanyak sepuluh artikel dan dua tips baru telah ditambahkan di Situs INDO LEAD. 
Sajian baru tersebut diharapkan bisa menambah wawasan Anda seputar kepemimpinan 
untuk mengetahui visi Anda dan mengenali bagaimana gaya kepemimpinan yang Anda 
miliki. Beberapa di antara artikel baru tersebut adalah "Menguji Visi Anda", "Gaya 
Kepemimpinan", "Hasrat Melayani di Luar Batas Kemampuan", "Pelayan yang 
Memimpin atau Pemimpin yang Melayani?", "Perlindungan Rohani untuk Pemimpin", 
"Mencari Fondasi Bagi Kepemimpinan yang Efektif", dan masih banyak lagi artikel 
menarik tentang kepemimpinan yang bisa disimak saat Anda berkunjung ke Situs INDO 
LEAD.  
==> http://www.sabda.org/lead/  

3. Modul-modul Baru di Situs PESTA Online 

Yang dinanti-nantikan telah tiba, Situs PESTA Online telah menambah tiga (3) modul 
baru, yaitu modul Guru Sekolah Minggu (GSM), modul Orang Kristen yang Bertanggung 
Jawab (OKB) dan modul Sepuluh Hukum Allah (SHA). Bagi Anda yang bergelut dalam 
dunia pelayanan Anak, modul GSM sangat praktis untuk mengajarkan tentang prinsip-
prinsip dasar pelayanan anak/Sekolah Minggu. Modul OKB berisi pelajaran tentang 
pokok-pokok penting disiplin rohani yang harus dimiliki seorang Kristen agar bisa hidup 
bertanggung jawab dihadapan Tuhan dan sesama (Berdoa, Membaca Firman Tuhan, 
dll.). Sedangkan dari Modul SHA Anda dapat mempelajari tentang tujuan utama Allah 
memberikan Sepuluh Hukum Allah dan penjelasan dari masing-masing hukum tersebut 
agar manusia hidup sesuai dengan hukum dan kehendak Tuhan.  

Untuk membaca atau mengunduhnya (download), silakan berkunjung ke:  
==> http://www.sabda.org/pesta/kursus.php?modul=gsm [Modul GSM]  
==> http://www.sabda.org/pesta/kursus.php?modul=okb [Modul OKB]  
==> http://www.sabda.org/pesta/kursus.php?modul=sha [Modul SHA]  

 

http://www.sabda.org/learning/
http://www.sabda.org/lead/
http://www.sabda.org/pesta/kursus.php?modul=gsm
http://www.sabda.org/pesta/kursus.php?modul=okb
http://www.sabda.org/pesta/kursus.php?modul=sha


Berita YLSA 2006 
 

47 
 

4. PESTA: Pembukaan Kelas GSM dan Pendaftaran Kelas OKB 

Kalau Anda tidak puas belajar sendiri dari bahan-bahan yang Anda unduh (download) 
dari PESTA Online, Anda juga bisa mempelajarinya bersama dengan rekan-rekan yang 
lain dalam sebuah kelas virtual PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam). 
Pelayanan PESTA ini juga gratis untuk mereka yang rindu belajar.  

Pada pertengahan tahun ini dibuka kelas GSM (Guru Sekolah Minggu) dan OKB (Orang 
Kristen yang Bertanggung Jawab). Kelas GSM ditujukan khusus bagi para guru sekolah 
Minggu pemula. Pendaftaran sudah ditutup tgl. 31 Mei 2006 dan ada 30 peserta yang 
ikut. Selama bulan Juni, 30 orang peserta kelas GSM ini akan saling berdiskusi tentang 
bahan-bahan yang telah dipelajari secara virtual. Doakan supaya diskusi kelas ini bisa 
menjadi berkat bagi semua peserta.  

Pendaftaran Kelas OKB akan berjalan sampai akhir Juni. Namun untuk mengikuti kelas 
OKB ini peserta harus sudah terlebih dahulu lulus mengikuti kelas wajib PESTA, yaitu 
DIK (Dasar-dasar Iman Kristen). Diharapkan dalam kelas ini ada 25 orang peserta yang 
mengikutinya. Waktu diskusi untuk kelas OKB ini adalah selama bulan Juli. Sekali lagi 
mohon dukungan doanya agar setiap peserta dapat belajar hidup bertanggung jawab di 
hadapan Tuhan dan manusia.  

Gratis: Resensi Buku Kristen Gratis  

Apakah Anda seorang yang gemar buku? Kini Anda bisa mendapatkan informasi 
tentang resensi buku secara gratis! Dengan resensi-resensi tersebut Anda 
mendapatkan panduan untuk melihat sekilas isi buku- buku Kristen yang bermutu yang 
tersedia yang mungkin layak untuk Anda miliki. Bagaimana caranya? Silakan 
berlangganan publikasi e-Buku, maka setiap bulan sekali Anda akan menerima kiriman 
gratis informasi tentang berbagai resensi buku Kristen. Untuk berlangganan silakan 
kirim email kosong ke:  

<subscribe-i-kan-buku(at)xc.org> 

Jika Anda ingin melihat arsip dari Publikasi e-Buku yang sudah pernah terbit, Anda bisa 
berkunjung ke Situs GUBUK (GUdang BUku Kristen) Online di:  
==> http://www.sabda.org/gubuk/index.php?n=review  

Publikasi e-Buku biasa menampilkan resensi-resensinya dalam kelompok kategori 
topik, berikut ini beberapa contohnya:  

• Ledakan Penginjilan  
==> http://www.sabda.org/gubuk/index.php?n=tampil_review&id=173  

• Mengapa Harus Salib?  
==> http://www.sabda.org/gubuk/index.php?n=tampil_review&id=163  

• Perang dengan Kata-Kata: Mengenali Inti Pergumulan dalam Komunikasi  
==> http://www.sabda.org/gubuk/index.php?n=tampil_review&id=157  

http://www.sabda.org/gubuk/index.php?n=review
http://www.sabda.org/gubuk/index.php?n=tampil_review&id=173
http://www.sabda.org/gubuk/index.php?n=tampil_review&id=163
http://www.sabda.org/gubuk/index.php?n=tampil_review&id=157
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Prayer Request  

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk penambahan bahan-bahan baru di situs-situs YLSA 
bulan ini (e-Learning, Indo Lead, dan PESTA Online). Kiranya bahan-bahan 
tersebut dapat menjadi berkat pertumbuhan iman.  

• Mengucap syukur untuk pembukaan kelas GSM dan OKB PESTA. Doakan agar 
para peserta dapat mengikuti kursus ini dengan baik dan bisa belajar sebanyak-
banyaknya dari interaksi di dalam kelas virtual ini dan menjadi berkat bagi gereja 
dan pelayanannya.  

• Mengucap syukur untuk pernikahan Sdr. Ipunk dan Sdri. Sari. Kiranya keluarga 
baru ini menjadi keluarga yang memancarkan kasih Kristus sehingga menjadi 
terang bagi sekelilingnya.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Juni 2006 

• Doakan untuk rencana upgrade situs-situs YLSA. Harapan kami upgade situs-
situs ini bisa memaksimalkan peran teknologi bagi kerajaan Tuhan.  

• Berdoa bagi rencana penambahan staf baru di YLSA. Pelayanan yang semakin 
banyak memerlukan semakin banyak orang untuk terlibat. Karena itu doakan 
kiranya Tuhan kirim orang-orang yang sehati dan sepikir untuk melayani Tuhan 
melalui media elektronik internet ini.  

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA 

Pada kesempatan kali ini mari berdoa untuk keluarga atau teman- teman para Sahabat 
dan Pendukung YLSA yang terkena bencana alam di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 
sekitarnya:  

• Doakan para korban yang kehilangan keluarga ataupun harta benda, supaya 
diberi penghiburan dan kekuatan.  

• Berdoa untuk para korban yang dalam keadaan sakit parah saat ini, kiranya 
perawatan rumah sakit dan penyediaan obat-obatan dapat menolong 
mempercepat proses kesembuhannya.  

• Doakan para sukarelawan dan tim medis, kiranya diberikan hati yang berbelas 
kasihan dan dengan sepenuh hati membantu para korban gempa ini.  

• Berdoa agar sumbangan yang ada dapat didistribusikan dengan baik dan lancar 
sehingga setiap korban bisa terbantu dengan sumbangan tersebut.  

• Doakan pemerintahan pusat maupun daerah, kiranya Tuhan memberikan 
kebijaksanaan dan kemampuan untuk mengatur hal-hal penting sehingga 
masalah-masalah dapat teratasi dengan baik.  
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Appreciation  

1. Selamat Berbahagia untuk Sdr. Ipunk (ex-Staf YLSA) 

Keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA pada tanggal 14 Mei yang lalu bertandang 
ke sebuah gedung di kawasan Klaten, Jawa Tengah untuk bertemu dengan pasangan 
keluarga baru yang berbahagia, Sdr. Wiseno Adi Purnomo, S.T. atau panggilan 
akrabnya 'Ipunk', mantan staf YLSA, dengan istri yang dicintainya, dr. Agustina 
Puspitasari (Sari). Keluarga besar YLSA mengucapkan selamat menempuh hidup baru, 
kiranya masa depan kalian berdua adalah masa depan yang luar biasa karena Anda 
lewati bersama dengan Tuhan.  

2. Gempa Bumi di DIY dan Sebagian Jawa Tengah 

Tentunya kita semua tahu bahwa pada tanggal 27 Mei 2006 lalu, gempa bumi telah 
mengguncangkan Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian Jawa Tengah. Gempa 
berkekuatan 5,9 skala Richter itu telah meluluhlantakkan begitu banyak bangunan yang 
sebagian besar merupakan rumah penduduk sehingga membawa banyak korban jiwa. 
Jika ada keluarga atau sanak saudara para Sahabat YLSA yang ikut terkena musibah 
bencana ini, kami naikkan doa kiranya Tuhan ikut ambil bagian dalam penderitaan yang 
dialami. Khusus bagi sahabat-sahabat YLSA yang kehilangan anggota keluarga yang 
dikasihi, kami berdoa kiranya Tuhan menghibur dan menolong Anda untuk terus 
menaruh pengharapan hanya pada Tuhan saja.  

Letters from Friends  

Redaksi: 
Terima kasih untuk surat-surat yang para Sahabat YLSA kirimkan kepada kami. Kiranya 
doa-doa Anda semakin menolong kami melihat apa yang Tuhan ingin lakukan bagi 
bangsa ini melalui pelayanan YLSA. Mari bergandeng tangan memenangkan Indonesia 
bagi Kristus melalui dunia cyber.  

From: <NickUtomo@xxxxxxx> 
 
>Terima kasih anda dapat bekerja dalam jalan Kristus. Nyalakan terus 
>lilin sebagai terang bagi masyarakat Indonesia dan taburkan garam 
>Kristus agar masyarakat Indonesia lebih dapat maju dan tidak 
>beratem sendiri terus-menerus serta melek. Selamat Solo. Saya dari 
>Ambarawa saat ini di LA-USA. Salam damai dalam kasih Kristus. 
 
From: S P <pion90210@xxxxxxx> 
 
>Saya pembaca tetap pada milis ini, dengan ini mengucapkan terima 
>kasih atas kesetiaannya tetap mengirim artikel kepada saya. 
>Bahan-bahan tersebut telah menjadi berkat bagi teman-teman dalam 
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>pelayanan di ladang Tuhan. 
>Tuhan Yesus terus memberkati pelayanan ini dan Maju terus 
 
From: Robert Rampen <rampen@xxxxxxx> 
 
>Saya Robert Rampen, Penulis buku "Free Indeed How to Live a Sinless 
>Life" (Sungguh Bebas Bagaimana Hidup Tanpa Dosa) memuji Tuhan Allah 
>atas kehadiran situs SABDAweb yang luar biasa ini! Situs ini sangat 
>membantu umat Kristiani untuk semakin mengenal Allah, sesama, dan 
>diri sendiri sesuai dengan Sabda-Nya. 
 
From: "Robert B. Silaen" <RSilaen@xxxxxxx> 
 
>Shalom, Sungguh merupakan berkat yang tidak bisa diukur dengan 
>materi, pelayanan saudara/i yang dikasihi TUHAN YESUS melalui 
>INTERNET. Memang tidak ada yang dapat menghalangi pemberitaan 
>Firman TUHAN, kalau manusia enggan, batu-batu ( benda mati) pun 
>dapat digunakan untuk memuji TUHAN. 
 
>Dan lebih saya terkesan lagi adalah motto pelayanan SABDA ( Matius 
>10:8 b), ayat ini telah menggugah hati saya. Saya berdoa untuk 
>menjadi bagian pelayanan dari SABDA 
 
>SHALOM and May The Good Lord bless and guide us all 
 
From: Immanuel Sugeng Priyanto <somepapers@xxxxxxx> 
 
>Saya senang bertemu dengan saudara2 disini melalui website. Saya 
>mempunyai kerinduan untuk melayani. Memang kayanya dunia semakin 
>kejam, manusia semakin diuji. dengan adanya cybernet ini manusia 
>bisa menjadi bodoh dan pintar, bisa juga menjadi kuat dan lemah. 
>saya berharap situs ini menjadi besar sehingga menjadi wadah bagi 
>setiap orang yang membutuhkan. kepada pengelola saya ucapkan 
>Terimakasih. 
 
From: "Januar" <mikatasa.januar@xxxxxxx> 
 
>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.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA April 2006  

A. SUMBANGAN  

Obaja TS (BCA)  Rp  5.000.000,00  4/3/2006  
Sekolah Doa Pelangi (BCA)  Rp  500.000,00  4/6/2006  
Yayasan Pelangi Kasih Abadi (BCA)  Rp  2.385.000,00  4/18/2006  
Ignatius P (Danamon)  Rp  2.000.000,00  4/21/2006  
Lany Prabojo (Danamon)  Rp  1.070.000,00  4/12/2006  
Hadi Surjanto (BCA)  Rp  500.000,00  4/7/2006  
Teddy Hernandy (BCA)  Rp  558.000,00  4/9/2006  
TELAGA (BCA)  Rp  500.000,00  4/7/2006  
F. Agus Taruno (Cash)  Rp  20.000,00  4/6/2006  
Hamiadji (BCA)  Rp  50.000,00  4/25/2006  
Grace Emilia (BCA)  Rp  200.000,00  4/28/2006  
Bunga Bank  Rp  19.917,00   
Sumbangan lain-lain  Rp  130.500,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   12.933.417,00  

B. PENGELUARAN  

Beban Internet  Rp  361.500,00   
Produksi CD  Rp  4.627.000,00   
HRD  Rp  1.368.700,00   
Bank  Rp  16.500,00   
Beban Kantor  Rp  144.500,00   
Kas Kecil  Rp  27.300,00   
Beban Utilities / Sumber Daya  Rp  1.033.100,00   
Beban Komputer  Rp  1.830.000,00   
Beban Perpustakaan  Rp  674.625,00   
Tanah dan Bangunan  Rp  90.000,00   
Biaya Kepegawaian  Rp  10.990.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp   21.163.225,00  

Ucapan Terima Kasih Hati kami melimpah dengan ucapan syukur karena kasih dan 
pemeliharaan Tuhan kepada YLSA melalui para pendukung dan donatur YLSA yang 
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terkasih. Kami berdoa kiranya Tuhan terus pakai pelayanan YLSA untuk menjadi 
saluran berkat bagi masyarakat Kristen Indonesia.  

Bagi sahabat-sahabat yang tergerak untuk berpartisipasi mendukung dana untuk 
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 19/Juni/2006  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,  

Selamat berjumpa lagi. Perjumpaan kita kali ini akan memberitakan beberapa kegiatan 
YLSA selama bulan Juni 2006, yaitu tentang persiapan penerbitan publikasi baru "Bio-
Kristi", penambahan data baru di situs LINKS, penambahan alamat distributor CD 
SABDA dan berita pembukaan Kelas DIK PESTA.  

Berita tentang staf YLSA selalu kami coba hadirkan untuk menolong para Sahabat 
YLSA mengenal siapa-siapa yang ada di balik YLSA. Kiranya hubungan para Sahabat 
YLSA dengan keluarga besar YLSA dapat semakin terjalin akrab.  

Selamat menyimak berita bulan Juni 2006 dari kami.  

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

1. Peluncuran Publikasi Baru YLSA 

Sebagian besar orang mungkin sudah mengenal Martin Luther sebagai seorang tokoh 
reformasi gereja. Namun, seberapa banyak orang yang mengetahui pergumulan masa 
mudanya? Lalu, berapa banyak orang yang mengenal Gregor Mendell, bapak genetika 
itu, sebagai seorang pastor? Kini melalui Buletin Elektronik "Bio-Kristi" (Biografi 
Kristiani), yang akan terbit sebulan sekali, Anda dapat mengenal sejumlah tokoh- tokoh 
Kristen yang berkarya dan memberi dampak yang besar bagi kehidupan manusia. 
Buletin elektronik baru yang akan diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) 
pada Agustus 2006 ini selain akan menyajikan artikel yang mengisahkan kehidupan 
tokoh-tokoh Kristen dari berbagai bidang seperti teologi, ilmu pengetahuan, maupun 
bidang-bidang sosial lainnya, juga tentang pergumulan mereka dalam menghasilkan 
karya-karyanya.  

Nah, jika Anda tertarik segeralah mendaftarkan diri dengan mengirimkan surat ke:  
==> < daftar-biokristi(at)sabda.org >  

2. Penambahan Data di Situs LINKS 

Kabar gembira buat kita semua, karena situs Direktori Kristen YLSA, yaitu Situs LINKS, 
telah menambah lagi data-data situs baru sebanyak 190 review situs, baik dari dalam 
maupun luar negeri! Wow .... Kami harap penambahan ini akan semakin mempermudah 
masyarakat Kristen Indonesia dalam mencari alamat-alamat situs yang mereka 
butuhkan.  

Pada kesempatan ini, kami juga ingin mengucapkan terima kasih atas partisipasi para 
Sahabat YLSA yang ikut terlibat dengan mengirimkan review situs-situs baru maupun 
informasi data situs terkini kepada pengelola Direktori Situs Kristen LINKS.  

Oke, kami tunggu kunjungan Anda dan juga partisipasi Anda untuk bersama-sama 
melengkapi Situs LINKS agar semakin berkembang lagi:  
==> http://www.sabda.org/links/  

3. Penambahan Distributor CD SABDA 

Pendistribusian CD SABDA versi 3.0 terus ditingkatkan, penambahan distributor baru di 
kota-kota semakin digalakkan. Bagi Anda yang bertempat tinggal di wilayah Bogor, 
Pekan Baru, Banjarmasin, dan Palangkaraya patut bersyukur karena saat ini sudah ada 
distributor untuk wilayah-wilayah tersebut. Keterangan tentang distributor CD SABDA 
versi 3.0 dapat Anda lihat di situs SABDA©, silakan mengunjungi alamat:  
==> http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php  

http://www.sabda.org/links/
http://www.sabda.org/sabda/distribusi.php


Berita YLSA 2006 
 

55 
 

Jika Anda membutuhkan informasi tentang pemesanan CD SABDA©, klik:  
==> http://www.sabda.org/sabda/formulir_pemesanan.php  

Informasi lengkap tentang CD SABDA©:  
==> http://www.sabda.org/sabda/  

4. Pembukaan Kelas Baru PESTA - Periode Agustus/September 2006 

PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) kembali membuka Kelas Virtual 
"DASAR-DASAR IMAN KRISTEN (DIK). Bahan DIK ini terdiri dari sepuluh pelajaran 
yang akan mempelajari pokok-pokok pengajaran penting dalam iman Kristen, 
khususnya tentang penciptaan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana 
keselamatan Allah melalui Yesus Kristus, dan hidup baru. Pelajaran-pelajaran ini akan 
sangat berguna untuk menolong orang Kristen supaya memiliki dasar-dasar iman 
kepercayaan yang teguh sesuai dengan kebenaran Alkitab. Waktu Pelaksanaan:  

Sekarang ---> 31 
Agt. 2006 : Waktu bagi peserta untuk mempelajari materi kursus serta 

mengerjakan tugas menjawab pertanyaan dari 10 Pelajaran.  
Tgl. 1 Sep. - 31 
Sep 2006 : Waktu berdiskusi (via email) tentang bahan DIK bagi peserta yang 

telah selesai mengerjakan semua Tugas.  

Biaya:  

Gratis: Audio dan Transkrip Program TELAGA (Tegur 
Sapa Gembala Keluarga)  

Apakah Anda termasuk penggemar siaran radio program TELAGA? Kini Anda bisa 
mendengarkan ratusan versi audionya yang tersedia dalam tiga pilihan file (366 file 
MP3, 278 file RA, dan 278 file WMA) melalui Situs TELAGA. Selain audio, Anda juga 
bisa membaca transkrip program TELAGA tersebut. Ada sekitar 391 transkrip program 
TELAGA yang terbagi dalam tiga belas kategori, antara lain Orangtua-Anak, Keluarga, 
Suami-Istri, Remaja/Pemuda, Pranikah/Pernikahan, Pengembangan Diri, Masalah 
Hidup, Perceraian/Perselingkuhan, Karier/ Pekerjaan, dan Karakter/Kepribadian.  

Ingin tahu judul transkrip terbaru di Situs TELAGA? Berikut beberapa di antaranya:  

T189A Mertua dan Menantu  
T189B Relasi yang Tidak Direstui  
T190A Pribadi Egois  
T190B Pribadi Lemah  
T191A/B Masalah Kuasa dalam Keluarga I dan II  
T192A Tangguh di Tengah Badai  
T192B Dipanggil untuk Memberkati  
T193A Menghadapi Orang yang Menjengkelkan  
T193B Menghargai Orang Lain  

http://www.sabda.org/sabda/formulir_pemesanan.php
http://www.sabda.org/sabda/
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T194A/B Pelajaran menjadi Orangtua I dan II  

Bagi Anda yang rindu mendapatkan informasi seputar tema yang berkaitan dengan 
keluarga dan masalah kejiwaan secara umum, silakan berkunjung ke Situs TELAGA. 
Tersedia juga informasi tentang pelayanan konseling di situs ini. Selamat berkunjung.  

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

Prayer Request  

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk pemutakhiran (update) situs LINKS. Kiranya 
bertambahnya data alamat situs ini memudahkan masyarakat Kristen Indonesia 
dalam menemukan informasi situs yang mereka butuhkan.  

• Mengucap syukur untuk distributor CD SABDA di Bogor, Pekan Baru, 
Banjarmasin, dan Palangkaraya. Kiranya para pemesan CD yang berada di kota-
kota tersebut dapat segera memiliki CD SABDA dan menggunakannya untuk 
kemajuan pelayanan Tuhan.  

• Mengucap syukur untuk pernikahan Sdri. Elly dan Sdr. Anto, juga bergabungnya 
Sdri. Pipin di YLSA, dan ulang tahun Sdri. Evie. Kiranya kasih Kristus terus 
memancar melalui kehidupan Anda semua. Teruslah bersemangat dalam 
melayani Tuhan.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Juli 2006 

• Mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada YLSA 
mengadakan 2 pelatihan (training) di Purwokerto pada bulan Juli. Kiranya bahan 
dan informasi yang dibagikan dapat menjadi kemajuan bagi pelayanan gereja-
gereja di Purwokerto.  

• Berdoa untuk rencana meluncurkan Publikasi "Bio-Kristi" pada bulan Agustus. 
Doakan agar semua persiapan dan promosi dapat berjalan lancar dan banyak 
orang mendapat berkat melalui publikasi ini.  

• Doakan pembukaan kelas PESTA DIK (Dasar-dasar Iman Kristen) untuk periode 
Agustus/September 2006. Kiranya Tuhan gerakkan banyak orang Kristen awam 
agar rindu belajar Firman Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh.  

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA 

• Dengan semakin banyak dan berkembangnya pelayanan YLSA, kami mengajak 
para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk bersatu hati dan berdoa bagi 
kebutuhan penambahan staf baru YLSA. Kiranya Tuhan mengirimkan para 
pekerja-Nya untuk bersama-sama melayani di ladang-Nya.  

http://www.telaga.org/


Berita YLSA 2006 
 

57 
 

• Kami tidak henti-hentinya bersyukur untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA 
yang telah memberikan partisipasinya, baik dalam bentuk dana, informasi 
maupun doa. Mari bersama-sama memuliakan nama-Nya melalui pelayanan 
media teknologi internet ini.  

Appreciation  

1. Selamat Berbahagia untuk Sdri. Elly 

Puji Tuhan! Akhirnya, pada 3 Juni 2006, Sdri. Elly, Koordinator Administrasi dan 
Keuangan YLSA melepas masa lajangnya. Lelaki beruntung yang menjadi suaminya 
adalah Yohanes Agus Setianto, atau biasa dipanggil Mas Anto. Kiranya rumah tangga 
yang baru ini dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Seluruh keluarga besar 
YLSA turut bersukacita dan mengucapkan selamat berbahagia bersama dengan 
kegembiraan mereka berdua.  

2. Ultah Staf YLSA 

Tanggal 20 Juni 2006 adalah hari yang sangat istimewa bagi Sdri. Evie, staf Divisi 
Publikasi dan HRD YLSA. Pasalnya, pada tanggal itu dia merayakan ulang tahunnya 
yang ke-28. Bersama dengan seluruh staf YLSA, kami mengadakan acara khusus untuk 
turut mengucap syukur atas berkat Tuhan tersebut. Kiranya ia semakin dewasa dalam 
Tuhan dan bijaksana dalam mengambil setiap keputusan. "Selamat ya, Evie."  

3. Staf Baru YLSA 

Pada bulan Juni Yayasan Lembaga SABDA menambah satu personel baru. Pipin 
Kuntami telah melewati 2 bulan masa percobaan dan sekarang resmi menjadi staf 
tetap. Tugas utamanya adalah menolong Administrasi PESTA, kantor dan juga 
mengelola pelayanan Taman Bacaan. Kiranya kehadirannya di kantor YLSA ini 
menambah semangat bagi staf lain untuk memberikan yang terbaik bagi nama Tuhan. 
Selamat bergabung, selamat melayani, dan selamat bekerja!  

Letters from Friends  

From: ramsyana <ramsy@xxxxxxxx> 
 
>shallom, 
> 
>terima kasih untuk website yang luar biasa dan banyak memberikan 
>berkat bagi saya dan teman - teman. 
> 
>Kami sudah membuat website pelayanan tujuanhidup.com yang nantinya 
>khusus berisi artikel untuk anak muda yang selama ini tidak tahu 
>tujuan hidupnya. 
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> 
>nah yang menjadi pertanyaan saya, bolehkah saya memberikan link 
>pada setiap ayat di website kami ke website anda ? --cut--  

Redaksi: 
Kami senang sekali berkenalan dengan Anda, terutama karena Anda juga bergelut 
dalam pelayanan lewat dunia internet. Kami doakan kiranya situs tujuanhidup.com 
dapat menjadi berkat bagi kawula muda Indonesia.  

Sehubungan pertanyaan Anda, silakan membuat link ayat di situs Anda ke situs 
SABDAweb. Kami sebenarnya telah menyediakan webmaster tools yang mengijinkan 
siapa saja yang mau untuk memasang link ayat dan juga kotak pencarian (search box) 
Alkitab di situs mana pun. Silakan mengunduhnya (download) dari:  
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/download/#script  

  

http://www.sabda.org/sabdaweb/download/#script
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA MEI 2006  

A. SUMBANGAN  

NN, Bogor (BCA)  Rp  100.750,00  5/6/2006  
Sioe Lany K. (BCA)  Rp  100.000,00  5/7/2006  
TELAGA (BCA)  Rp  500.000,00  5/8/2006  
Luki F. Hardian (BCA)  Rp  500.000,00  5/8/2006  
NN, Jakarta (Danamon)  Rp  200.000,00  5/12/2006  
Urip, Solo (BCA)  Rp  100.000,00  5/18/2006  
Wong Mey Lan (Lippo)  Rp  200.000,00  5/15/2006  
Yayasan Gloria (Lippo)  Rp  250.000,00  5/26/2006  
IR. Hendrata S. (BCA)  Rp  238.560,00  5/31/2006  
Joshua Stephanus (BCA)  Rp  100.000,00  5/31/2006  
Bunga Bank  Rp  6.912,00   
Sumbangan lain-lain  Rp  496.200,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   2.792.422,00  

B. PENGELUARAN  

Peralatan kantor  Rp  33.400,00   
Beban Internet  Rp  412.900,00   
Produksi CD  Rp  1.173.500,00   
HRD  Rp  856.600,00   
Konsumsi Staf  Rp  701.200,00   
Administrasi Bank  Rp  13.853,00   
Beban Kantor  Rp  262.000,00   
Kas Kecil  Rp  78.700,00   
Beban Utility/Sumber Daya  Rp  988.100,00   
Beban Perpustakaan  Rp  192.500,00   
Tanah dan Bangunan  Rp  8.100,00   
Biaya Kepegawaian  Rp  11.105.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp   15.825.853,00  
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Ucapan Terima Kasih 
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang dilimpahkan-Nya bagi 
pelayanan YLSA melalui para Sahabat YLSA. Kami percaya kerjasama yang kita 
lakukan ini akan membuahkan hasil bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama 
Tuhan.  

Bagi Anda yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan 
sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 20/Juli/2006  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,  

Minggu-minggu bulan Juli ini terasa bergulir dengan cepat sekali di kantor YLSA. Hal ini 
mungkin disebabkan karena ada banyak hal yang terjadi. Selain hari-hari bahagia, 
karena ulang tahun dari tiga staf dan selesainya beberapa proyek, keluarga besar YLSA 
juga mengalami hari-hari sedih, karena masalah-masalah yang muncul (serangan virus 
di SABDA.org) dan juga dukacita dari keluarga staf yang ditinggalkan oleh adiknya yang 
tercinta. Biarlah sukacita dan dukacita yang silih berganti ini mengingatkan kita akan 
Sang Pencipta hari dan Pencipta waktu, sehingga kita bisa terus tegar menghadapi 
pasang surutnya hidup ini.  

Mari kita terus mengangkat dagu, melapangkan dada dan menyingsingkan lengan, 
karena pekerjaan-Nya belum selesai dikerjakan. Selamat melayani.  

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

1. SABDA.org Kebobolan Virus! 

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

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

1. Gunakan Norton Antivirus.  
2. Download "definisi antivirus" terbaru dari Norton Antivirus untuk meng-update 

program antivirus Anda di: 
http://definitions.symantec.com/defs/20060727.019-i32.exe  

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

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

5. Scan komputer Anda dengan Norton Antivirus.  

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

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

http://definitions.symantec.com/defs/20060727.019-i32.exe
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2. Wajah Baru Situs SABDA.org 

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

3. Situs Terbaru YLSA: SABDAspace 

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

4. Pengenalan dan Pelatihan CD SABDA© di Purwokerto 

Seperti yang sudah diinformasikan dalam Berita YLSA bulan Juni lalu, Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) bekerja sama dengan Jaringan Doa Sekota Purwokerto telah 
mengadakan pelatihan tentang "Pengenalan dan Pemakaian CD SABDA© (Software 
Alkitab, Biblika Dan Alat-alat)" pada 6 Juli 2006. Pelatihan yang diadakan di Aula GBI 
Haleluya Purwokerto ini diikuti oleh kira-kira lima puluh orang.  

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

http://www.sabda.org/
http://www.sabdaspace.org/
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Kiranya melalui pengenalan/pelatihan ini para peserta semakin digugah pentingnya 
mempunyai alat yang baik untuk belajar Firman Tuhan dengan baik. Seperti pepatah, 
"Good tools good results." Oleh karena itu, kami sedang memikirkan bagaimana 
memperluas pelatihan ini, baik dengan menyediakan bahan tutorial yang lebih lengkap 
ataupun dengan mengadakan lebih banyak pelatihan "road show" ke berbagai kota 
sehingga lebih banyak orang mengenal dan memakai CD SABDA©. Besar harapan 
kami kiranya SABDA dapat mendorong masyarakat Kristen Indonesia untuk belajar 
firman Tuhan secara bertanggung jawab.  

5. Pelatihan Guru Sekolah Minggu (GSM) di Purwokerto 

Pada 5 Juli 2006 yang lalu, Yayasan Lembaga SABDA bekerjasama Jaringan Doa 
Sekota Purwokerto juga telah menyelenggarakan Pelatihan Guru Sekolah Minggu. 
Dalam pelatihan ini dibahas tentang Sekolah Minggu yang sukses dan berdampak. Puji 
Tuhan, acara yang diikuti oleh 70 peserta dari 15 gereja di Purwokerto ini berlangsung 
dengan baik dan mendapatkan respon yang sangat positif. Selain dibagikan makalah 
seminar, para peserta juga mendapat Modul Pelajaran GSM dari PESTA (sudah 
dibukukan). Kiranya melalui pelatihan ini para guru sekolah minggu yang datang 
diberkati dan dapat melayani Tuhan dengan kemampuan dan ketrampilan yang lebih 
baik lagi. Puji Tuhan!  

6. PESTA: Penutupan Kelas Guru Sekolah Minggu (GSM) 

Kelas perdana GSM Mei/Juni 2006 telah berakhir dengan baik. Ada 27 orang yang 
berhasil menjadi peserta kelas GSM. Banyak peserta merasa diberkati. Puji Tuhan! 
Tahun depan kami berharap PESTA dapat membuka kelas GSM ini lagi supaya 
semakin banyak guru sekolah minggu yang dibekali dengan pengetahuan dasar yang 
alkitabiah dan visi misi sekolah minggu yang jelas.  

7. Outbond Taman Bacaan 

Selain melayani dalam bidang literatur dan perangkat lunak, YLSA juga memiliki 
kepedulian terhadap anak-anak di sekitar kantor YLSA. Kepedulian ini diwujudkan 
dalam pelayanan Taman Bacaan yang bertujuan untuk menumbuhkan minat baca dan 
kecintaan anak-anak pada buku.  

Dalam rangka liburan kenaikan kelas bulan Juli ini, Taman Bacaan mengadakan 
kegiatan "Outbond" untuk mengisi hari liburan mereka. Kegiatan sederhana ini diadakan 
pada 7 Juli 2006 dan diikuti oleh 25 anak anggota Taman Bacaan, baik anak-anak 
ataupun para remaja. Selain untuk mengisi liburan, acara ini juga menjadi pengalaman 
baru karena dalam kegiatan ini mereka banyak belajar tentang kerjasama dalam tim, 
kesabaran, ketekunan, tanggung jawab, juga disiplin. Yang lebih menggembirakan lagi, 
anak-anak TB mengusulkan supaya acara seperti ini juga diadakan lagi di tahun-tahun 
mendatang.  
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Gratis: Artikel Kepemimpinan Ratis di Situs Indo Lead  

Apakah Anda sedang mengoleksi artikel-artikel kepemimpinan? Situs Indo Lead bisa 
menjadi tempat jawaban yang tepat. Situs yang mempunyai motto "Pemimpin haruslah 
menjadi pelayan" ini telah menyediakan 249 Artikel yang membahas tentang 
kepemimpinan.  
==> http://www.sabda.org/lead/jenis/?mit=Artikel  
==> http://www.sabda.org/lead/  

Ratusan artikel kepemimpinan tersebut dapat Anda cari berdasarkan sebelas topik yang 
tersedia, yaitu:  

1. Overview  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=overview  

2. Basic Life Skill  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=Basic_Life_Skill  

3. Self Leadership  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=Self_Leadership  

4. Leadership in Team  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=Leadership_in_Team  

5. Leadership in Organization  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=Leadership_in_Organization  

6. Leadership in Society  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=Leadership_in_Society  

7. Special Context  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=Special_Context  

8. Issues + Resources  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=Issues_Resources  

9. Family Leadership  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=Family_Leadership  

10. Spiritual Leadership  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=Spiritual_Leadership  

11. Biblical + Theological Foundation  
==> http://www.sabda.org/lead/?title=Biblical_Theological_Foundation  

Kami berharap kiranya artikel-artikel kepemimpinan yang tersaji di Situs Indo Lead ini 
dapat menambah wawasan Kristen pengunjung serta seluk beluk kepemimpinan 
Kristen.  

  

http://www.sabda.org/lead/jenis/?mit=Artikel
http://www.sabda.org/lead/
http://www.sabda.org/lead/?title=overview
http://www.sabda.org/lead/?title=Basic_Life_Skill
http://www.sabda.org/lead/?title=Self_Leadership
http://www.sabda.org/lead/?title=Leadership_in_Team
http://www.sabda.org/lead/?title=Leadership_in_Organization
http://www.sabda.org/lead/?title=Leadership_in_Society
http://www.sabda.org/lead/?title=Special_Context
http://www.sabda.org/lead/?title=Issues_Resources
http://www.sabda.org/lead/?title=Family_Leadership
http://www.sabda.org/lead/?title=Spiritual_Leadership
http://www.sabda.org/lead/?title=Biblical_Theological_Foundation
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Prayer Request  

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk virus di SABDA.org yang berhasil diatasi. Doakan agar 
penanganan baru bisa meningkatkan keamanan situs ini. Berdoa juga untuk para 
pengunjung yang terinfeksi virus ini, kiranya cara penanggulangan yang 
diberikan bisa membersihkan komputer mereka dengan baik.  

• Bersyukur untuk tampilan baru SABDA.org. Kiranya melalui tampilan dan fasilitas 
baru yang ditambahkan bisa memberi keleluasaan pengunjung dalam 
memanfaatkan bahan-bahan yang ada di dalamnya.  

• Mengucap syukur untuk situs baru SABDAspace. Doakan agar situs ini menjadi 
wadah bagi para blogger Kristen untuk berkreasi bagi kemajuan bangsa 
Indonesia.  

• Mengucap syukur untuk kursus PESTA kelas GSM yang sudah selesai dengan 
baik. Kiranya setiap pelajaran yang didapatkan melalui kelas virtual ini menjadi 
berkat dan bekal untuk melayani anak- anak dengan lebih baik.  

• Mengucap syukur untuk pelatihan GSM dan pengenalan/pemakaian CD SABDA 
di Purwokerto yang sudah terlaksana dengan baik. Kiranya berdampak bagi para 
peserta dan memberi manfaat bagi pelayanan di Purwokerto.  

• Mengucap syukur untuk pelaksanaan outbound Taman Bacaan. Kiranya melalui 
kegiatan ini anak-anak dapat menerima kasih yang akan mengantarkannya untuk 
mencari Kebenaran yang sejati.  

• Mengucap syukur untuk staf baru Eviriyanti dan staf YLSA yang berulang tahun 
(Ratri, Pipin, Yuppi) di bulan Juli ini. Doakan supaya hidup mereka terus dipakai 
Tuhan di YLSA ini.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Agustus 2006 

• Doakan untuk rencana pembukaan kelas DIK - PESTA Agustus/ September 
2006.  

• Berdoa juga untuk kebutuhan anggota tim web developement, karena masih 
dibutuhkan beberapa staf baru lagi.  

• Doakan untuk restrukturisasi dan perkembangan teknologi situs- situs YLSA.  

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA 

• Mengucap syukur untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA atas kesetiaannya 
mendukung pelayanan YLSA, baik dalam hal dana dan doa. Kiranya pelayanan 
kita menjadi keharuman bagi nama Tuhan.  

• Kami terus mengundang para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk bersatu hati 
berdoa bagi perkembangan pelayanan YLSA, kiranya setiap pelayanan yang ada 
menjadi berkat bagi kerajaan-Nya.  
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Appreciation  

1. Ulang Tahun Staf YLSA 

Bulan Juli ini ada tiga orang staf YLSA yang bertambah usianya. Tanggal 3 Juli adalah 
hari ulang tahun untuk Sdri. Ratri, Pimred e-Konsel dan penerjemah. Tanggal 22 Juli 
adalah hari jadi Sdri. Pipin, Staf PESTA, Administrasi, dan Koordinator Taman Bacaan. 
Sedangkan Sdr. Yuppi, Staf Divisi Web, berulang tahun pada tanggal 25 Juli 2006. 
Keluarga besar YLSA turut bersukacita dengan bertambahnya usia mereka, kiranya 
berkat Tuhan terus melimpah.  

2. Staf Baru YLSA 

Eviriyanti Christina, S.Si. telah melewati masa percobaan 2 bulan dan menjadi staf tetap 
YLSA sejak bulan Juli 2006. Eviriyanti akan bergabung untuk memperkuat Divisi Web. 
Keluarga besar YLSA mengucapkan selamat bergabung, mari kita berikan yang terbaik 
bagi Tuhan.  

3. Berita Dukacita 

Keluarga besar YLSA turut bersimpati atas kesedihan keluarga Sdri. Pipin karena 
berpulangnya adik Yehezkiel Adjie Chandra ke rumah Bapa di surga, pada tanggal 17 
Juli 2006. Mohonkan doa, agar Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi 
keluarga ini.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Juni 2006  

A. SUMBANGAN  

NN, Bogor (BCA)  Rp  100.750,00  6/4/2006  
Liliek Argo N.(BCA)  Rp  200.000,00  6/5/2006  
TELAGA (BCA)  Rp  500.000,00  6/7/2006  
Elizabeth P. (BCA)  Rp  50.000,00  6/6/2006  
NN, Jakarta (BCA)  Rp  450.000,00  6/7/2006  
Eliksa D.S. (BCA)  Rp  50.000,00  6/9/2006  
Donny Eleazar P. (BCA)  Rp  75.000,00  6/12/2006  
Taruna Jaya Solo (BCA)  Rp  300.000,00  6/15/2006  
Endah, Jakarta (Lippo)  Rp  500.000,00  6/1/2006  
Frits Willy Tri (BCA)  Rp  100.000,00  6/16/2006  
Yayasan Gloria (Lippo)  Rp  250.000,00  6/27/2006  
Yuana (Lippo)  Rp  100.000,00  6/12/2006  
Jamdi, Jepara (BCA)  Rp  50.000,00  6/21/2006  
Chrismas Dianta (BCA)  Rp  50.000,00  6/28/2006  
Grace Emilia (BCA)  Rp  200.000,00  6/28/2006  
Bunga Bank  Rp  6.383,00   
Sumbangan lain-lain  Rp  115.000,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   3.097.133,00  

B. PENGELUARAN  

Peralatan kantor  Rp  51.200,00   
Beban Internet  Rp  350.000,00   
Produksi CD  Rp  166.800,00   
HRD  Rp  200.000,00   
Konsumsi Staf  Rp  110.000,00   
Administrasi Bank  Rp  13.714,00   
Beban Kantor  Rp  71.700,00   
Kas Kecil  Rp  24.300,00   
Beban Utility/Sumber Daya  Rp  1.057.800,00   
Beban Perpustakaan  Rp  112.000,00   
Komputer  Rp  400.000,00   
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Biaya Kepegawaian  Rp  12.180.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp  14.737.514,00   

Ucapan Terima Kasih 
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang dilimpahkan-Nya bagi 
pelayanan YLSA melalui para Sahabat YLSA. Kami percaya kerja sama yang kita 
lakukan ini akan membuahkan hasil bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama 
Tuhan.  

Bagi Anda yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan 
sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 21/Agustus/2006  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,  

Sungguh suatu kesempatan yang luar biasa jika kita bersama-sama masih diijinkan 
untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kesempatan ini tidak kita sia-siakan 
demikian saja. Selagi Tuhan masih membuka kesempatan itu, gunakanlah semaksimal 
mungkin dan sebaik mungkin dengan bermodalkan ketaatan kita kepada-Nya.  

Pelayanan YLSA mendapat dukungan yang luar biasa dari doa-doa para Sahabat YLSA 
dan karenanya sangat diberkati Tuhan. Kami sering terharu ketika mendengar, baik 
lewat surat atau secara langsung, bahwa pelayanan YLSA telah memberi dampak yang 
besar bagi mereka. Namun dari semua usaha kita ini kita tahu bahwa itu bukan karena 
kemampuan kita tetapi karena campur tangan Roh Kudus. Karena itu puji syukur patut 
kita naikkan hanya kepada Allah saja yang telah memungkinkan ini terjadi.  

Selamat menikmati hasil pelayanan kita bersama yang kami laporkan dalam edisi Berita 
YLSA bulan Agustus ini.  

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

1. SABDA Space Sejauh Ini 

Situs penyedia blog Kristen, SABDA Space kini mulai ramai dikunjungi para blogger. 
Sejak diluncurkan akhir Juli 2006 yang lalu, tercatat 52 blogger yang mendaftar. Saat 
berita ini ditulis, sudah ada 103 artikel blog yang dapat dinikmati oleh anggota maupun 
pengunjung. Bila sebelumnya kategori yang tersedia hanya enam (Bahasa/Sastra, 
Kaum Muda, Kesaksian, Pengajaran/Guru, Penginjilan, dan Puisi), kini telah hadir satu 
kategori baru, yaitu Ayah Bunda (parenting). Sejauh ini 3 kategori yang paling ramai 
menerima posting adalah Bahasa/ Sastra (17 artikel), Puisi (15 artikel), Kesaksian (14 
artikel), dan Penginjilan (7 artikel).  

Apakah Sahabat-sahabat YLSA berkunjung dan mendaftar menjadi blogger di SABDA 
Space? Kami mengundang Anda untuk bergabung dan mengirimkan/membagikan 
tulisan, artikel, dan komentar sehingga banyak orang yang juga menikmati berkat dari 
tulisan-tulisan Anda. Untuk menjadi blogger, Anda tidak perlu ahli komputer. Anda bisa 
bergabung dengan mengikuti petunjuk yang ada. Kami tunggu partisipasi Anda.  
==> http://www.sabdaspace.org/  

2. Edisi Perdana Bio-Kristi 

Beberapa waktu yang lalu, kami telah menyampaikan informasi tentang rencana YLSA 
menerbitkan publikasi baru, yaitu "Biografi Kristiani" (Bio-Kristi). Menyambung informasi 
tersebut, kami beri tahukan bahwa edisi perdana Bio-Kristi telah terbit pada tanggal 24 
Agustus 2006. Puji Tuhan! Adapun tokoh-tokoh yang diangkat dalam edisi perdana ini: 
untuk kolom Riwayat Augustinus, salah seorang Bapa Gereja yang sekaligus teolog 
besar pada zamannya dan kolom Karya mengetengahkan Sir Isaac Newton, salah 
seorang ilmuwan Kristen yang mengasihi Tuhan. Bagi yang belum mendapatkan edisi 
perdana Bio-Kristi, silakan arahkan penjelajah (browser) Anda ke alamat berikut.  
==> http://www.sabda.org/publikasi/Bio-Kristi/  

Bila Anda ingin memperoleh sajian Bio-Kristi langsung melalui e- mail, untuk 
berlangganan segeral mendaftar di alamat:  

< subscribe-i-kan-bio-kristi(at)xc.org >  

Buruan! Tunggu apa lagi?  

3. Upgrade Situs GEMA 

Awal bulan ini, YLSA telah menyelesaikan "upgrade" situs GEMA. "Upgrade" kali ini 
sengaja kami tekankan untuk memaksimalkan fungsi interaksi. Untuk itu, kami telah 
menambahkan fasilitas kirim komentar sehingga Anda bisa memberikan pendapat Anda 
mengenai isi artikel yang kami tampilkan. Jika itu belum cukup, Anda juga bisa 

http://www.sabdaspace.org/
http://www.sabda.org/publikasi/Bio-Kristi/
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mengajak sesama netter untuk saling bertukar pikiran melalui forum diskusi yang kami 
sediakan.  

Ada sedikit perubahan pada struktur tampilan dibandingkan dengan yang lalu. Salah 
satu menu baru yang bisa Anda jumpai adalah Kamus Istilah yang berisi berbagai istilah 
yang sering digunakan di dunia audio, musik, pujian dan penyembahan. Silakan 
berkunjung!  
==> http://gema.sabda.org/  

4. Workshop di Breaktrough On Mission (BOM) 

Pada tanggal 28--31 Agustus 2006 YLSA diundang untuk mengisi salah satu workshop 
di acara "Breakthough On Mission" bagi para mahasiswa Jatinangor (Bandung) yang 
diselenggarakan di Villa Bukit Maribaya, Lembang, Bandung. Acara ini telah menjadi 
ajang membagikan visi pelayanan elektronik kepada para mahasiswa agar terbeban 
dan terlibat dalam pelayanan misi, khususnya melalui dunia pelayanan Web. Pada 
kesempatan ini Tim YLSA juga membagikan CD SABDA untuk semua peserta dan 
pembicara. Mereka semua sangat diberkati dengan workshop dan CD SABDA.  

5. Tujuh Belasan Taman Bacaan 

Untuk memeriahkan peringatan HUT RI ke-61, Taman Bacaan di kampung Nayu 
mengadakan beberapa kegiatan lomba. Lomba diadakan tepat pada 17 Agustus 2006, 
dengan diikuti oleh anak-anak yang tinggal di sekitar kampung Nayu. Lomba kali ini 
melibatkan berbagai jenis kegiatan antara lain adalah membaca dongeng, membuat 
dan membaca puisi, menggambar, mewarnai, mencari perbedaan pada gambar, 
menyusun kalimat, dan mencocokkan gambar pahlawan dengan daerah asalnya. Acara 
berlangsung dengan meriah, terutama karena anak-anak yang menang juga bisa 
mendapatkan hadiah. Merdeka!  

Gratis: Artikel Teologia Gratis  

Tersedia artikel teologia gratis bagi Anda di situs SOTeRI! Artikel- artikel tersebut dapat 
memberikan wawasan pada Anda tentang corak pemahaman teologia Reformed. 
Artikel-artikel disajikan dalam empat kategori, yaitu:  

1. Teologia Biblika 
Teologia biblika adalah teologi eksegetis yang berurusan dengan penelaahan 
seputar naskah alkitabiah (PL/PB) dan alat-alat untuk menafsirnya.  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?cat=1 
Artikel di kategori Teologia Bliblika di antaranya:  

o Pemahaman Alkitab Pribadi dan Penafsiran Pribadi  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=17  

o Memakai Terjemahan yang Tepat untuk Menyampaikan Berita yang Benar  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=16  

http://gema.sabda.org/
http://reformed.sabda.org/artikel.php?cat=1
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=17
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=16
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o Hermeneutik: Ilmu Tafsir  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=15  

2. Teologia Sistematika 
Teologia sistematika adalah teologia yang disusun berdasarkan penataan 
doktrin-doktrin iman Kristen secara sistematis dan logis.  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?cat=2 
Artikel untuk kategori Teologia Sistematika di antaranya:  

o "Yang Sangat Penting ..... Kristus Telah Mati"  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=48  

o Presuposisi Teologi  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=34  

o Spiritualitas Injili: Suatu Tinjauan Ulang  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=50  

3. Teologia Historika 
Teologia historika adalah teologia yang dilihat menurut sejarah umat Allah dan 
Alkitab serta gereja sejak zaman Kristus.  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?cat=3 
Artikel untuk kategori Teologia Historika di antaranya:  

o John Calvin Mencari Istri yang Tepat, Idelette  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=19  

o John Wycliffe dan John Hus  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=33  

o Perubahan-perubahan Radikal, Sebagai Akibat Reformasi  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=61  

4. Teologia Praktika 
Teologia praktika adalah teologia yang berisi penerapan pengajaran Alkitab 
dalam kehidupan praktis untuk pembangunan, pengudusan, pembinaan, 
pendidikan, dan pelayanan umat Tuhan.  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?cat=4 Artikel untuk kategori Teologia 
Praktika di antaranya:  

o "Ketidakjelasan" dalam Panggilan Tuhan  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=39  

o Tujuh Menit Bersama Tuhan  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=35  

o Engkau Tak Lagi Memberi Bunga Padaku  
==> http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=24  

Segera kunjungi situs SOTeRI dan dapatkan artikelnya. Harapan kami, lewat artikel-
artikel teologia yang memuat pengajaran Alkitab yang benar, maka hidup kerohanian 
Anda semakin berbuah dan memberikan kemuliaan hanya bagi Tuhan.  

  

http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=15
http://reformed.sabda.org/artikel.php?cat=2
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=48
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=34
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=50
http://reformed.sabda.org/artikel.php?cat=3
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=19
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=33
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=61
http://reformed.sabda.org/artikel.php?cat=4
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=39
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=35
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=24


Berita YLSA 2006 
 

74 
 

Inside YLSA: Motivasi Dan Panggilan Para Penginjil 
Internet  

Pengantar: 
Melayani lewat media internet merupakan suatu pemanfaatan jendela kesempatan yang 
luar biasa, karena internet telah menjadi sarana utama manusia untuk melakukan apa 
pun dan di mana pun. Setiap orang seakan-akan telah tersedot ke dalamnya. Melalui 
internet, kami percaya Amanat Agung Yesus Kristus akan dapat dilaksanakan dengan 
semakin efektif. Berikut ini adalah kesaksian orang-orang yang mengasihi Tuhan dari 
seluruh dunia yang telah terjun dalam pelayanan internet. Kiranya kesaksian ini 
mendorong Anda untuk ikut ambil bagian mendukung pelayanan internet di Indonesia 
yang dilakukan YLSA.  

“  "Saya menangis ketika menyadari betapa Tuhan telah memberi saya hak istimewa 
dimana dalam sehari saya bisa menjangkau begitu banyak orang bagi-Nya, yang 

tak dapat dilakukan di sepanjang hidup para pengkhotbah-pengkhotbah besar 
yang hidup 100 tahun lalu. Tak heran, Tuhan menciptakan internet!  ”  

—-- Dean Craig, gotWWW.com--— 

“  "Saya terlibat dalam pelayanan web karena hal itu sangat sesuai  dengan bakat, 
talenta, dan kerinduan saya untuk mempergunakan apa yang Tuhan telah berikan 

pada saya untuk membuat dampak terbesar bagi Kerajaan-Nya. Saya merasa 
Tuhan telah memperlengkapi saya dalam teknologi web, komunikasi sosial secara 

tersambung (online), sehingga pelayanan bagi Kerajaan-Nya dapat dilakukan 
dalam tingkat "glokal" (global dan lokal)."  ”  

— -- Rob Williams, Global Technology Office, CCCI--— 

“  "Saya senang berkhotbah di gereja, tapi waktu saya berkhotbah di  

sebuah gereja, suara saya hanya terdengar sampai sejauh 60 meter. Sedang saat 
saya berkhotbah di internet, suara saya terdengar hingga ke dua ratus negara."  ”  

—-- Eric Elder, www.theranch.org— 

“  "Rambu di atas komputer saya berbunyi 'Anda sedang memasuki wilayah misi.' 
Itulah alasan saya melakukan ini. Dalam ruang sempit saya ini, sesungguhnya, 

saya bisa pergi ke seluruh dunia."  ”  
— -- Terri, penginjil internet, penulis dan dosen--— 

“  "Karena Internet adalah sebuah komunitas 'para pencari' (orang berkunjung ke 
sebuah situs biasanya karena mereka menemukan alamat situs tersebut lewat 

mesin pencari atau lewat tautan/link), maka pengunjung situs hampir semuanya 
adalah orang-orang yang tertarik untuk belajar mengenai doa, atau misi, atau apa 

saja - dan itulah yang membawa kesukaan bagi seorang pengajar Alkitab! Hal 
tersebut juga luar biasa bagi pekerjaan penginjilan, karena tiap tahunnya saya bisa 
membimbing lebih dari 500 orang kepada Allah lewat media tersambung (online), 
sementara hal terbaik yang bisa saya lakukan (dengan menjadi penginjil penuh 
waktu), adalah membimbing 100 orang tiap tahun lewat penginjilan tatap muka."  ”  
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— -- John Edmiston, cybermission.org--— 

“  "Internet adalah versi abad 21 dari jalan raya, pasar, gedung teater, pagar 
halaman belakang dan sarana pendinginan air yang dimiliki bangsa Romawi. 

Penginjilan internet memberi kesempatan pada orang percaya untuk menjangkau 
orang-orang dengan Injil di mana pun mereka berada, seperti yang dilakukan 

Yesus dan Paulus."  ”  
— -- Rusty Wright, penulis dan penginjil.--— 

“  "Hal yang paling menarik tentang penginjilan internet ialah bahwa  saya dapat 
berada di tengah padang rumput di wilayah barat-pusat kota Minnesota sembari 
mengarahkan pewartaan saya jauh ke pelosok dunia yang tertutup untuk Injil."  ”  

— -- Doug Reese, tothenextlevel.org--— 

“  "Internet memberikan sebuah mimbar yang bisa bersifat pribadi, dan pada saat 
yang sama juga tanpa nama. Bisa satu lawan satu, dan pada saat yang sama bisa 
satu lawan banyak. Ini adalah suatu komunikasi satu arah, tapi bisa juga interaktif. 
Murah tapi juga terlihat canggih, trendi dan eksklusif. Inilah alasan mengapa saya 

tertarik untuk terlibat dalam penginjilan internet di India."  ”  
—-- Joseph Vijayam, mahalife.com--— 

“  "2000 tahun lalu, Rasul Paulus memanfaatkan dengan efektif media transportasi 
dan komunikasi tercanggih di zamannya, ... jalanan Romawi yang lambat dan jasa 
pengiriman pos satu arah. Saat ini, saya dapat menyebarkan Injil secepat kilat ... 
dan menerima tanggapan dalam sekejap mata ... dari seluruh dunia ... jauh lebih 

efektif dari apa yang bisa saya lakukan dengan terjun langsung ke lapangan."  ”  
—-- Allan H. Beeber, WorldLinc CCC--— 

Sumber diterjemahkan dari: 
 
==> http://guide.gospelcom.net/resources/mission-agencies.php  

Prayer Request  

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk setiap perkembangan yang terjadi di situs SABDA 
Space. Kiranya situs komunitas para blogger ini benar-benar menjadi wadah 
untuk menuangkan pemikiran, ide, dan aspirasi yang dapat membangun 
Indonesia.  

• Mengucap syukur untuk Edisi Perdana publikasi Bio-Kristi yang sudah terbit. 
Kiranya pelayanan baru ini semakin memberkati jemaat dan gereja-Nya.  

• Mengucap syukur untuk "upgrade" situs GEMA, kiranya situs ini terus menjadi 
berkat bagi para pengunjungnya.  

• Bersyukur untuk pelayanan Tim YLSA di Acara "Breakthrough On Mission" 
(BOM), doakan untuk follow up acara ini.  

 

http://guide.gospelcom.net/resources/mission-agencies.php
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2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA September 2006 

• Doakan untuk upgrade situs GUBUK Online.  
• Doakan juga untuk kebutuhan dana pelayanan YLSA.  
• Doakan untuk kerjasama pelayanan yang dirintis YLSA dengan 

yayasan/lembaga lain, kiranya akan membuahkan bau harum bagi kemuliaan 
nama Tuhan.  

• Doakan untuk proyek ITL agar segera bisa digunakan oleh masyarakat Kristen di 
dunia.  

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA 

• Mengucap syukur bagi para sahabat dan pendukung YLSA yang selalu setia 
mendukung pelayanan YLSA. Kami percaya Allah akan melimpahkan kasih-Nya 
karena ketaatan kita dalam melayani Dia.  
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Appreciation  

1. Ulang Tahun Pernikahan 

Pada tanggal 17 Agustus 1990 silam, di hadapan Tuhan, pendeta, dan jemaat, telah 
diikrarkan janji setia sampai maut memisahkan antara Yulia Oeniyati (Direktur YLSA) 
dengan suaminya. Peristiwa pernikahan 16 tahun yang lalu itu diperingati bersama para 
staf YLSA dengan ucapan syukur atas berkat dan penyertaan Tuhan bagi perjalanan 
rumah tangga mereka yang sudah ditambahkan dengan satu anak perempuan yaitu 
Jesica Viona. Tidak lupa seluruh keluarga besar YLSA mengucapkan selamat 
berbahagia dan kiranya Tuhan terus memberikan hikmat bijaksana dalam menjalani 
kehidupan rumah tangga maupun pelayanan.  

2. Ulang Tahun Staf YLSA 

Puji Arya Yanti, Koord. Divisi Publikasi pada tanggal 25 Agustus genap berusia 27 
tahun. Bersyukur pada Tuhan atas bertambahnya umur Sdri. Puji. Kiranya semua yang 
dia cinta dan citakan dapat tercapai dengan berkat yang dari Tuhan. 'Met ulang tahun, 
nikmati hadiah kami berikut ini:  

P - Putih-putih melati  
U - Untuk hadiah ulang tahun bagi mbak Puji  
J - Jangan lelah untuk terus melayani  
I - Itulah doa kami  

3. Staf Keluar 

Pada bulan Agustus 2006, Natalia Endah Supraptiningsih, S.S., sudah tidak lagi 
melayani di YLSA. Sdri. Endah yang sejak tahun 1999 sudah bergabung dengan YLSA, 
hijrah ke Jakarta untuk memasuki pelayanan di RBC Indonesia. Selain itu, Sdr. Matius 
Iksantoro, part timer di Div. PESTA, juga harus kembali ke asrama untuk menyelesaikan 
studinya. Keluarga besar YLSA mendukung mereka berdua dalam doa untuk 
keberhasilannya dalam studi dan pelayanan. Kiranya mereka terus dipakai Tuhan lebih 
luar biasa lagi. Tuhan memberkati Anda.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Juli 2006  

A. SUMBANGAN  

Slamet Amarta (BCA)  Rp  400.000,00  7/6/2006  
Harun Rahadinata (BCA)  Rp  100.000,00  7/8/2006  
Training GSM (BCA)  Rp  1.000.000,00  7/10/2006  
Training CD SABDA (BCA)  Rp  250.000,00  7/10/2006  
Gunawan & Kristina (BCA)  Rp  2.000.000,00  7/10/2006  
TELAGA (BCA)  Rp  500.000,00  7/12/2006  
Sri Adi Purwono (Danamon)  Rp  100.000,00  7/12/2006  
RY-Jakarta (BCA)  Rp  1.000.001,00  7/14/2006  
Erwin P. (BCA)  Rp  100.000,00  7/15/2006  
NN, Bogor (BCA)  Rp  100.750,00  7/16/2006  
Ibu lisa (BCA)  Rp  500.000,00  7/19/2006  
Thomas (BCA)  Rp  500.000,00  7/19/2006  
Maqdalene K (BCA)  Rp  1.000.000,00  7/24/2006  
NN, Bandung (BCA)  Rp  300.000,00  7/24/2006  
Felix (BCA)  Rp  200.000,00  7/24/2006  
Grace (BCA)  Rp  200.000,00  7/26/2006  
Muk Khin (BCA)  Rp  50.000,00  7/31/2006  
Bunga Bank  Rp  6.068,00   
Sumbangan lain-lain  Rp  151.500,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp  8.458.319,00   

B. PENGELUARAN  

Beban Internet  Rp  350.000,00   
Produksi CD  Rp  2.028.000,00   
HRD  Rp  1.245.900,00   
Konsumsi Staf  Rp  710.900,00   
Administrasi Bank  Rp  13.500,00   
Beban Kantor  Rp  80.000,00   
Kas Kecil  Rp  34.350,00   
Beban Utility/Sumber Daya  Rp  1.052.200,00   
Beban Perpustakaan  Rp  334.000,00   
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Periklanan & Promosi  Rp  51.700,00   
Komputer  Rp  3.009.000,00   
Tanah & Bangunan  Rp  25.000,00   
Biaya Kepegawaian  Rp  13.655.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp  22.589.550,00   

Ucapan Terima Kasih 
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang dilimpahkan-Nya bagi 
pelayanan YLSA melalui para Sahabat YLSA. Kami percaya kerja sama yang kita 
lakukan ini akan membuahkan hasil bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah nama 
Tuhan.  

Bagi Anda yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan 
sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 22/September/2006  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus, 
Edisi Berita YLSA kali ini akan menginformasikan tentang perkembangan pelayanan 
YLSA khususnya dalam pelayanan situs-situs YLSA. Kiranya penambahan bahan-
bahan di beberapa situs dapat menjadi daya dorong untuk masyarakat Kristen 
memanfaatkannya bagi kemajuan pelayanan Tuhan di Indonesia.  

Doakan juga untuk rencana-rencana pelayanan YLSA di bulan Oktober. Biarlah hikmat 
dan bijaksana Tuhan terus memimpin dan membimbing kami untuk terus sejalan 
dengan visi yang Tuhan berikan kepada YLSA.  

Selamat melayani Tuhan kita yang ajaib dan luar biasa.  

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

1. Tampilan Baru Situs GUBUK Online 

Puji Tuhan! Setelah lebih dari satu tahun diluncurkan, GUBUK (Gudang Buku-Buku 
Kristen) Online kini tampil dengan wajah baru dan mengalami "upgrade" pada 
fasilitasnya. Salah satu fasilitas yang ditambahkan adalah fasilitas untuk mengomentari 
tulisan-tulisan yang tersedia -- resensi, artikel, kesaksian, maupun berita. Namun, untuk 
dapat memberikan komentar, Anda harus terlebih dahulu mendaftar sebagai anggota.  

Situs GUBUK Online juga telah dilengkapi dengan formulir kontak yang memungkinkan 
para pengunjung untuk berpartisipasi dengan mengirimkan resensi buku-buku Kristen 
bermutu untuk ditampilkan di situs ini. Selain itu, pengunjung juga dapat mengirim kritik 
dan saran demi kemajuan serta pengembangan situs GUBUK Online di masa yang 
akan datang.  

Segera kunjungi situs GUBUK Online untuk menikmati tampilan barunya! Jangan lupa 
pula untuk mendaftar sebagai anggota dan mengomentari berbagai tulisan yang 
disediakan.  
==> http://gubuk.sabda.org/  

2. Nikmati Bahan Baru di Situs e-Learning! 

Kabar gembira bagi Anda yang gemar mempelajari bahan-bahan kekristenan secara 
tersambung (online)! Situs e-Learning kini telah ditambah dengan empat bahan 
pelajaran baru yang bisa Anda baca secara langsung maupun untuk diunduh 
(download). Bahan-bahan tersebut meliputi satu bahan dengan kategori Biblika, satu 
bahan dengan kategori Praktika, dan dua bahan dengan kategori Sistematika. Situs ini 
diharapkan akan terus berkembang baik dengan penambahan bahan ataupun fasilitas-
fasilitas lain, karena itu masukan para pengunjung akan sangat membantu untuk 
semakin meningkatkan kualitas dan kuantitas situs ini. Ikuti terus perkembangan berita 
terbaru dari kami. Selamat membaca dan bertumbuh dalam iman kepada Kristus.  
==> http://learning.sabda.org/  

3. Siapakah Yesus Kristus: Bahan Baru di Situs PESTA Online 

Penambahan bahan juga telah dilakukan untuk situs PESTA Online. Kini Anda dapat 
membaca bahan "Siapakah Yesus Kristus" (SYK) secara online maupun 
mengunduhnya untuk dipelajari secara offline. Melalui bahan kursus yang terdiri dari 
enam pelajaran ini, Anda dapat mempelajari apa yang Alkitab katakan tentang pribadi 
Yesus Kristus. Sebagaimana bahan-bahan lainnya, bahan ini dilengkapi dengan 
sejumlah referensi dan pertanyaan-pertanyaan yang dapat Anda pakai secara 
berkelompok atau pribadi untuk mempertajam pemahaman Anda. Kiranya bahan ini 
dapat menambah pengetahuan Anda tentang kebenaran Yesus Kristus.  
==> http://www.pesta.org/kursus.php?modul=syk  

http://gubuk.sabda.org/
http://learning.sabda.org/
http://www.pesta.org/kursus.php?modul=syk
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4. PESTA: Penutupan Kelas DIK Agustus--September 2006 

Kelas Virtual PESTA periode Agustus--September 2006, yaitu Kelas DASAR-DASAR 
IMAN KRISTEN (DIK) telah berakhir. Walaupun ada 92 orang pendaftar namun hanya 
18 orang yang akhirnya dapat menyelesaikan semua tugas yang diberikan. Kursus 
Kelas Virtual DIK periode Agustus--September 2006 merupakan kursus DIK terakhir 
pada tahun ini. Kelas DIK akan terus dibuka sebagai kelas wajib dan akan 
diselenggarakan 2 kali pada tahun 2007. Bagi Anda yang belum mengikuti dan ingin 
mendaftar silakan menghubungi:  
==> < staf-pesta(a t)sabda.org >  

Gratis: Bahan-Bahan Seputar Tulis-Menulis Kristen di 
Situs Pelitaku  

Apakah Anda rindu untuk mengabarkan kasih-Nya melalui goresan pena Anda? Anda 
dapat mengasah kemampuan Anda dalam bidang tulis-menulis, di antaranya melalui 
situs Pelitaku (Penulis Literatur Kristen dan Umum). Situs ini menyediakan banyak 
sekali bahan gratis seputar dunia tulis-menulis. Bahan-bahan yang ada telah dibagi ke 
dalam delapan topik bahasan.  

• Dunia Penulisan Kristen 
Artikel dan tulisan yang ada di topik ini berkaitan dengan dunia penulisan 
Kristiani, mengenai bagaimana, mengapa, serta apa yang harus dilakukan para 
penulis Kristen untuk mengembangkan dirinya dalam melayani Kristus.  
==> http://pelitaku.sabda.org/Penulis_Kristen  

• Budaya Menulis dan Membaca 
Artikel dan tulisan yang ada di topik ini diharapkan dapat merangsang kesadaran 
untuk menumbuhkan kegiatan menulis dan membaca sebagai sebuah budaya.  
==> http://pelitaku.sabda.org/Budaya_Baca_Tulis  

• Jenis-Jenis Tulisan 
Artikel dan tulisan yang ada di topik ini membahas hal-hal yang berkaitan dengan 
jenis-jenis tulisan tertentu.  
==> http://pelitaku.sabda.org/Jenis_Tulisan  

• Tips dan Trik Menulis 
Bahan-bahan yang ada di topik ini berisi trik, tips, serta cara- cara praktis yang 
dapat dilakukan para penulis untuk menghasilkan karya yang baik.  
==> http://pelitaku.sabda.org/Tips_dan_Trik  

• Kaidah dan Pemakaian Bahasa 
Artikel dan tulisan yang ada di topik ini berkaitan dengan kaidah serta 
permasalahan penggunaan bahasa Indonesia beserta kajian tentangnya.  
==> http://pelitaku.sabda.org/Bahasa  

• Serba-Serbi Dunia Penulisan 
Artikel dan tulisan yang ada di topik ini mengulas hal-hal seputar dunia 
penulisan, wacana penulisan, serta seluk-beluk lain yang perlu diketahui oleh 

http://pelitaku.sabda.org/Penulis_Kristen
http://pelitaku.sabda.org/Budaya_Baca_Tulis
http://pelitaku.sabda.org/Jenis_Tulisan
http://pelitaku.sabda.org/Tips_dan_Trik
http://pelitaku.sabda.org/Bahasa
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mereka yang ingin terlibat dalam dunia penulisan.  
==> http://pelitaku.sabda.org/Serba_Serbi  

• Biografi Penulis Terkenal 
Bahan-bahan serta artikel di topik ini tentang para penulis besar beserta 
pengalaman-pengalaman hidup mereka yang tentunya dapat menginspirasi para 
penulis untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya.  
==> http://pelitaku.sabda.org/Biografi_Penulis  

• Pengalaman Para Penulis 
Tulisan-tulisan yang ada di topik ini berisi "sharing" maupun kesaksian 
pengalaman para penulis ketika mereka berproses lewat kegiatan menulis.  
==> http://pelitaku.sabda.org/Pengalaman_Penulis  

Segera kunjungi Situs Pelitaku, dapatkan bahan-bahan bermutu, dan muliakanlah 
nama-Nya dengan tulisan Anda.  

  

http://pelitaku.sabda.org/Serba_Serbi
http://pelitaku.sabda.org/Biografi_Penulis
http://pelitaku.sabda.org/Pengalaman_Penulis
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Inside YLSA: Melayani Allah  

Bacaan : Wahyu 22:1-5  

Saya mengenal beberapa orang yang merasa terperangkap dalam suatu kegelisahan 
yang tanpa akhir. Mereka rindu untuk melayani Allah, tetapi tidak tahu apa yang harus 
mereka lakukan. Seorang wanita yang patah semangat berkata kepada saya, "Saya 
ingin segera ke surga karena saya akan lebih berguna di sana!" Rupanya ia telah 
membaca Wahyu 22 yang berbunyi, "hamba-hamba-Nya akan beribadah kepada-Nya" 
(ayat 3).  

Saya menyesal karena terlambat mengetahui daftar berikut yang berisi "Tujuh Hal yang 
Hanya Dapat Dilakukan di Dunia." Kasihilah musuh Anda dan berdoalah bagi mereka 
(Matius 5:44). Hiduplah karena percaya dan bukan karena melihat (2 Korintus 5:7). 
Kasihilah Allah dengan bertahan dalam pencobaan (Yakobus 1:12). Layanilah seorang 
akan yang lain oleh kasih (Galatia 5:13). Kumpulkanlah bagimu harta di surga (Matius 
6:19,20). Wartakanlah injil Kristus kepada mereka yang tersesat (Matius 28:19,20). 
Gunakanlah karunia rohani Anda (Roma 12:6-8).  

Daftar tersebut belumlah lengkap, tetapi sudah cukup untuk mengingatkan tentang 
bagaimana Allah menghendaki kita hidup dan apa yang dikehendaki-Nya untuk kita 
perbuat.  

Apakah Anda mencari pimpinan Allah dalam melayani-Nya? Cara terbaik untuk 
mengetahui kehendak Allah yang khusus dalam hidup Anda adalah dengan menaati 
kehendak-Nya yang telah dinyatakan dengan jelas. Ini akan memulihkan segala 
kegelisahan kita dalam menjalani kehidupan sebelum menuju surga! -JEY  

MENCARI LADANG PELAYANAN? LIHATLAH SEKELILING ANDA  

Sumber diambil dari: 
Publikasi e-Renungan Harian 
Edisi: 07 Pebruari 2001 
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2001/02/07/  

Prayer Request  

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk "upgrade" pada situs GUBUK Online. Tampilan dan 
fasilitas yang baru kiranya semakin memaksimalkan pelayanan situs ini.  

• Mengucap syukur untuk bahan-bahan baru di situs e-Learning dan situs PESTA 
Online. Kiranya situs sumber bahan kekristenaan ini menjadi sarana bagi 
masyarakat Kristen untuk terus belajar akan kebenaran-Nya.  

http://alkitab.mobi/?Wahyu+22%3A1-5
http://alkitab.mobi/?Matius+5%3A44
http://alkitab.mobi/?2+Korintus+5%3A7
http://alkitab.mobi/?Yakobus+1%3A12
http://alkitab.mobi/?Galatia+5%3A13
http://alkitab.mobi/?Matius+6%3A19%2C20
http://alkitab.mobi/?Matius+6%3A19%2C20
http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A19%2C20
http://alkitab.mobi/?Roma+12%3A6-8
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2001/02/07/
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• Mengucap syukur untuk penutupan kelas PESTA pada akhir September 2006, 
kiranya setiap peserta yang lulus memperoleh berkat dan bisa 
mengaplikasikannya dalam hidup kekristenannya.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Oktober 2006 

• Berdoa untuk rencana Retret Staf YLSA di bulan Oktober-Nopember 2006. 
Kiranya Tuhan tambahkan roh yang menyala-nyala sehingga kami bisa semakin 
bersemangat melayani Tuhan.  

• Berdoa untuk staf baru yang akan mulai bekerja di YLSA di bulan Oktober ini. 
Kiranya mereka boleh dipersiapkan untuk menggumuli visi misi pelayanan YLSA 
sehingga memiliki kesehatian dalam melayani.  

• Berdoa untuk rencana meluncurkan CD baru yang dapat dibagikan secara gratis 
kepada masyarakat Kristen Indonesia.  

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA 

• Mengucap syukur untuk setiap dukungan dan doa para Sahabat YLSA. Kami 
juga berdoa kiranya jalinan yang indah di dalam Kristus ini semakin erat dan kita 
semakin bahu-membahu dalam mengerjakan ladang yang sudah dipercayakan-
Nya.  

• Terus dukung dan doakan kami untuk penambahan staf di YLSA, supaya kami 
terus bisa mengembangkan pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan melalui 
pelayanan internet ini. Kiranya apa yang YLSA kerjakan memberi kemuliaan bagi 
nama Tuhan.  
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Appreciation  

1. Ulang Tahun Staf YLSA 

Di bulan September 2006, ada dua staf YLSA yang merasa hidupnya sangat diberkati 
karena pertambahan usia satu tahun lagi--Eunike Septiani Morib (Ani) pada tanggal 16 
dan Lani Mulati (Anik) pada tanggal 23. Keluarga besar YLSA mengucapkan selamat 
menikmati semua berkat Tuhan di tahun ini. Untuk Ani, kiranya lancar dalam 
penyusunan tesisnya dan untuk Anik, semakin bijaksana sebagai istri dan ibu rumah 
tangga. Biarlah mereka berdua semakin memiliki roh yang manyala-nyala untuk 
melayani Tuhan.  

2. Staf Keluar 

Elias Samson Hendrayana, staf Administrasi dan Text Processing, pada bulan 
September 2006 telah mengakhiri masa kerjanya di YLSA. Kiranya Tuhan terus 
membimbing dia untuk tugas lain yang Tuhan percayakan kepadanya. Terus maju, 
pantang mundur, demi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Agustus 2006'  

A. SUMBANGAN  

Lani (BCA)  Rp  1.200.000,00  8/4/2006  
TELAGA (BCA)  Rp  500.000,00  8/4/2006  
Sulistio, Kediri (BCA)  Rp  500.000,00  8/7/2006  
Gunawan, Jakarta (BCA)  Rp  1.000.000,00  8/7/2006  
Tong kile (BCA)  Rp  300.000,00  8/7/2006  
NN, Jakarta (BCA)  Rp  1.000.000,00  8/8/2006  
NN, Bogor (BCA)  Rp  100.750,00  8/20/2006  
Ferry (BCA)  Rp  50.000,00  8/22/2006  
Grace (BCA)  Rp  200.000,00  8/29/2006  
Andreas K. (BCA)  Rp  200.000,00  8/31/2006  
Bunga Bank  Rp  3.818,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   5.054.568,00  

B. PENGELUARAN  

Peralatan kantor  Rp  37.100,00   
Beban Internet  Rp  356.500,00   
Produksi CD  Rp  76.600,00   
HRD  Rp  6.000,00   
Konsumsi Staf  Rp  691.100,00   
Administrasi Bank  Rp  15.000,00   
Beban Kantor  Rp  138.000,00   
Kas Kecil  Rp  42.300,00   
Beban Utility/Sumber Daya  Rp  1.135.200,00   
Beban Perpustakaan  Rp  203.500,00   
Periklanan & Promosi  Rp  28.000,00   
Komputer  Rp  3.640.000,00   
Kepegawaian  Rp  13.655.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp   20.024.300,00  
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Ucapan Terima Kasih Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang 
dilimpahkan-Nya bagi pelayanan YLSA melalui para Sahabat YLSA. Kami percaya kerja 
sama yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil bagi kemuliaan bagi nama Tuhan. 
Terpujilah nama Tuhan.  

Bagi Anda yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan 
sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 23/Oktober/2006  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,  

Tak terasa kita telah memasuki bulan November. Pengujung tahun sudah di ambang 
pintu. Sudahkah rencana-rencana Anda tahun ini terlaksana dengan baik? Jika belum 
semuanya, Anda masih memiliki waktu 2 bulan untuk bisa menyelesaikannya. Kami 
doakan agar Tuhan memberi kekuatan sehingga rencana-rencana Anda bisa terlaksana 
dengan baik tahun ini.  

Membicarakan tentang rencana-rencana, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) juga ingin 
memberikan laporan bahwa selain rencana-rencana YLSA yang sudah terlaksana, ada 
juga rencana-rencana yang belum terlaksana sampai akhir tahun 2006 ini. Nah, melalui 
Berita YLSA bulan ini kami ingin memberikan laporan kepada para Sahabat dan 
Pendukung YLSA tentang rencana YLSA sampai akhir tahun 2006. Kiranya Anda 
semua dapat mendukungnya dalam doa.  

Doakan juga untuk YLSA yang merencanakan untuk mengadakan retret di akhir tahun 
2006 ini. Melalui retret tersebut diharapkan YLSA bisa mulai menyusun garis besar 
rencana kerja tahun 2007 agar pelayanan YLSA 2007 bisa tertata dengan baik.  

To God be the glory!  

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

1. RSS di Situs-Situs YLSA 

Ada kabar gembira bagi Anda yang gemar berselancar dan mengutamakan efektivitas 
dalam berselancar di dunia maya. Sebagian situs-situs YLSA telah memakai Content 
Management System Drupal, seperti situs SABDA Space, GUBUK Online, GEMA, dan 
Pelitaku. Situs-situs tersebut saat ini sudah ditambah dengan fasilitas Really Simple 
Syndication (RSS). Apa itu RSS? Menurut artikel oleh Donald Latumahina, S.Kom., 
RSS adalah suatu cara untuk mengambil berita-berita terbaru secara otomatis. Dengan 
keberadaan RSS di sebuah situs, maka Anda hanya perlu menggunakan RSS reader 
untuk mendapatkan berita-berita terbaru yang benar-benar ingin Anda ketahui tanpa 
harus mengunjungi situs terkait. Apabila Anda tidak memiliki RSS reader, silakan unduh 
toolnya dari:  
==> http://www.codeproject.com/jscript/TinyRSS.asp 
(bagi Anda yang menggunakan browser Internet Explorer)  
==> https://addons.mozilla.org/firefox/424/ 
(bagi Anda yang menggunakan browser Mozilla Firefox)  

atau silakan online di alamat http://en.bitacle.org/ dan masukkan alamat RSS yang ingin 
Anda dapatkan.  
==> http://www.sabdaspace.org/rss.xml  
==> http://gubuk.sabda.org/rss.xml  
==> http://gema.sabda.org/rss.xml  
==> http://pelitaku.sabda.org/node/feed/  

RSS ini jelas akan sangat mengefektifkan waktu berselancar Anda. Untuk memperoleh 
keterangan lebih lengkap tentang RSS dan bagaimana cara menggunakannya, silakan 
mengakses Publikasi ICW Edisi 1061:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1061/  

Dengan adanya RSS ini diharapkan Anda akan semakin mudah mendapatkan bahan-
bahan dan berita terbaru dari YLSA.  

2. Situs e-Artikel dengan CMS Drupal  

Situs e-Artikel kini telah berbenah dan melakukan "upgrade", baik dari segi tampilan 
maupun sistem/teknologi yang digunakan. Dengan memakai teknologi Drupal (CMS: 
Content Management System), e-Artikel kini tampil dengan fitur-fitur yang membuatnya 
lebih interaktif. Keberadaan sistem keanggotaan akan membuat Anda lebih mudah 
mengirimkan artikel-artikel. Anda juga bisa memberi komentar untuk artikel-artikel yang 
ada. Tentu saja setelah melewati proses moderasi yang harus dilakukan untuk 
menghindari SPAM atau hal-hal yang mengganggu lainnya. Pencarian artikel juga telah 
dipermudah dengan tersedianya "tags" atau kata kunci yang akan memberikan hasil 
pencarian yang lebih spesifik. Dari segi kuantitas, jumlah artikel yang ada saat ini telah 
mencapai lebih dari empat ratus (400+) judul dan akan terus bertambah. Partisipasi aktif 

http://www.codeproject.com/jscript/TinyRSS.asp
https://addons.mozilla.org/firefox/424/
http://en.bitacle.org/
http://www.sabdaspace.org/rss.xml
http://gubuk.sabda.org/rss.xml
http://gema.sabda.org/rss.xml
http://pelitaku.sabda.org/node/feed/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1061/
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Anda untuk mengirimkan bahan-bahan artikel Kristen bermutu yang Anda miliki untuk 
memberkati orang lain tentu akan sangat membantu situs ini lebih berkembang lagi. 
Kami tunggu partisipasi Anda di situs e-Artikel yang baru!  
==> http://artikel.sabda.org/  

3. Pencarian di Situs SOTeRI  

Berbagai perubahan terus kami lakukan untuk memaksimalkan pelayanan virtual 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Kini giliran para pengunjung SOTeRI yang 
dimanjakan dengan fasilitas pencarian yang lebih luas. Bila sebelumnya fasilitas ini 
hanya bisa digunakan untuk mencari artikel berdasarkan judul, kini para pengunjung 
situs dapat memanfaatkannya untuk mencari bahan-bahan bermutu yang mereka 
butuhkan berdasarkan isi artikel. Masukan kata yang ingin Anda cari di kotak pencarian, 
maka Anda akan mendapatkan daftar semua judul artikel yang mengandung kata yang 
Anda cari tersebut. Silakan mencoba. 
==> http://reformed.sabda.org/  

4. Rencana Peluncuran Publikasi Baru YLSA 

Sebagai gebrakan awal tahun 2007, YLSA berencana untuk menerbitkan satu publikasi 
baru, yaitu publikasi yang akan berisi tentang kesaksian. Tim Redaksi sudah dibentuk 
dan saat ini sedang menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan untuk penerbitan 
publikasi ini. Harapan kami, melalui publikasi kesaksian ini banyak orang terinspirasi 
oleh kasih Tuhan dan menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Nya. Bagi sahabat YLSA 
yang tertarik untuk berlangganan publikasi ini bisa mulai mendaftarkan diri dengan 
mengirimkan pendaftarannya ke alamat:  

< staf-kesaksian(at)sabda.org >  

Gratis: Ngeblog Gratis di Situs SABDA Space  

Bila Anda sedang mencari-cari komunitas blogger Kristen untuk bisa bergabung dan 
berbagi opini dan pengalaman, maka SABDA Space dapat Anda jadikan rujukan. Situs 
SABDA Space merupakan salah satu wujud pelayanan Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA) yang sudah memiliki hampir seratus blogger dan ratusan tulisan yang ada di 
dalamnya — dan akan terus bertambah. Anda dapat menemukan berbagai tulisan 
mengenai kesaksian, penginjilan, pengajaran, bahasa, kaum muda, anak, ayah bunda 
dan berbagai kategori lainnya. Selain Anda bisa menulis berdasarkan kategori yang 
sudah tersedia, Anda juga bisa memilih kategori blog pribadi. Untuk memulai, Anda 
cukup mendaftar sebagai anggota, dan Anda akan mendapatkan akses penuh untuk 
mengirim tulisan atau mengomentari tulisan bloger-blogger lain. Nah, kami nantikan 
kunjungan dan partisipasi Anda di situs SABDA Space. 
==> http://www.sabdaspace.org/  

  

http://artikel.sabda.org/
http://reformed.sabda.org/
http://www.sabdaspace.org/
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Inside YLSA: Rencana Kerja YLSA Hingga Akhir Tahun 
2006  

Biblical Computing (BC) 

Sudah sejak beberapa tahun yang lalu YLSA memiliki mimpi untuk membuat alat 
Interlinier (ITL) Bidirectional, dalam bentuk elektronik, untuk menolong masyarakat 
Kristen Indonesia memahami Alkitab secara lebih akurat dan tepat sesuai dengan 
bahasa asli Alkitab, yaitu bahasa Ibrani (PL) dan Yunani (PB).  

Mimpi YLSA ini kami sebut sebagai proyek SABDA ITL (Interlinier SABDA). Proyek 
Interlinier SABDA ini sebenarnya telah mulai dikerjakan sejak waktu yang lalu, tapi 
secara intensif baru mulai dikerjakan 2 tahun terakhir, terutama beberapa bulan terakhir 
ini. Harapan kami sebelum tahun 2006 berakhir, alat Interlinier SABDA sudah bisa 
dinikmati oleh masyarakat Indonesia lewat situs SABDAweb.  

Digital Publishing (DP) 

Puji Tuhan, tahun ini sudah ada 5 situs lama milik YLSA yang bisa di-upgrade. Namun, 
sebelum akhir tahun 2006 ini, kami masih berharap ada 2 situs YLSA lagi yang bisa 
diupgrade; situs-situs tersebut adalah: PESTA Online dan e-MISI. Selain akan 
ditambahkan fasilitas-fasilitas baru, struktur data situs-situs ini juga diubah agar lebih 
mudah dirawat dan dikembangkan di masa yang akan datang.  

Selain 2 situs di atas, ada satu situs lagi yang akan dipikirkan untuk mulai di-upgrade 
pada akhir tahun 2006 ini. Situs tersebut adalah situs SABDAweb; situs Alkitab Online 
terbesar dalam bahasa Indonesia. Walaupun situs ini sudah menjadi berkat yang sangat 
besar bagi masyarakat Indonesia, namun situs ini sudah cukup lama tidak di-upgrade. 
Untuk meng-upgrade situs ini YLSA harus memberikan waktu, tenaga dan pemikiran 
yang sangat besar serta dukungan yang intensif, karena sesuai dengan naturnya, untuk 
dikerjakan dengan baik situs ini memerlukan teknologi yang sangat canggih. Karena 
rencana upgrade baru akan dilaksanakan pada akhir tahun ini, maka penyelesaiannya 
mungkin baru bisa terwujud di tahun 2007.  

Selain lewat situs-situs, pelayanan YLSA dalam bidang Digital Publishing adalah 
termasuk penerbitan publikasi-publikasi elektronik. Saat ini YLSA telah memiliki 15 
publikasi Kristen terbesar di Indonesia. Puji Tuhan, pada akhir tahun 2006 ini, YLSA 
akan menyiapkan diri untuk menambahkan satu publikasi baru lagi, yang bertemakan 
tentang kesaksian Kristen.  

Digital Learning (DL) 

Kelas-kelas PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) tahun 2006 telah 
berjalan dengan baik. Ada 5 kelas virtual yang telah berhasil diselenggarakan. Kelas 
terakhir tahun ini, yang baru saja dimulai awal November adalah kelas "Siapakah Yesus 
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Kristus?". Kelas ini diikuti oleh 24 peserta dan diharapkan akan berakhir pada 
pertengahan Desember 2006.  

Christian Community (XC)  

Salah satu kerinduan pelayanan YLSA adalah membangun komunitas Kristen di dunia 
cyber. Lahirnya situs Christian Writers' Club dan SABDA Space serta milis alumni 
PESTA merupakan wujud dari keberhasilan kerinduan tersebut. Namun, ini masih 
dirasa kurang, karena itu pada akhir tahun ini YLSA akan menyiapkan infrastruktur yang 
lebih baik agar perkembangan bidang XC ini bisa lebih luas di tahun 2007. Berangkat 
dari rencana ini maka pada akhir tahun ini situs I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab 
Network), sebagai wadah jaringan milis-milis diskusi YLSA, akan di-upgrade untuk 
membuka peluang yang lebih besar bagi berkembangnya komunitas Kristen di dunia 
cyber, khususnya untuk menampung komunitas pengguna SABDA.  

Retret YLSA  

Sebelum menutup akhir tahun ini, YLSA ingin mengadakan retret untuk seluruh staf. 
Tujuan retret ini selain untuk penyegaran rohani juga untuk membuat garis besar 
rencana kerja pelayanan YLSA tahun 2007. Kami ingin memohon pimpinan Tuhan agar 
pelayanan YLSA di tahun 2007 dapat ditata dengan baik sehingga dapat semakin 
strategis sesuai dengan kehendak Tuhan. Hanya karena kehendak Tuhanlah pelayanan 
YLSA ada, karena itu harapan kami untuk meneruskan pelayanan ini sepenuhnya 
hanyalah pada Tuhan saja.  

SDM (Sumber Daya Manusia) dan Fasilitas YLSA 

Berkembangnya pelayanan YLSA di tahun 2006 sangat menggembirakan. Oleh karena 
itu, kami tidak hentinya bersyukur untuk kepercayaan yang semakin besar yang Tuhan 
percayakan kepada kami. Namun, hal ini juga berarti bahwa tanggung jawab kami akan 
bertambah, terutama dalam memenuhi kebutuhan staf yang berkualitas dan fasilitas 
gedung dan komputer yang memadai untuk pelayanan yang indah di tahun mendatang. 
Tapi dengan pertolongan Tuhan, kerjasama dan dukungan dari para Sahabat YLSA, 
baik dalam doa dan dana, kami yakin kita bisa semakin bertumbuh, dan semakin efektif 
dalam melayani Tuhan dan umat-Nya di Indonesia tercinta ini.  

Prayer Request  

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk penyertaan Allah bagi pelayanan YLSA. Sungguh kami 
terus melihat tangan-Nya dengan setia menggandeng dan menopang YLSA 
hingga saat ini. Bersyukur juga atas fasilitas gedung kantor YLSA yang Tuhan 
percayakan kepada kami sehingga dapat dipakai menjadi tempat melayani yang 
baik. Terpujilah nama Tuhan.  
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• Mengucap syukur untuk pengembangan pelayanan div. web yang telah 
menambahkan fasilitas RSS di situs SABDA Space, GUBUK Online, GEMA, dan 
Pelitaku. Demikian juga penambahan fasilitas pencarian di situs SOTeRI dan di-
upgrade-nya situs e-Artikel. Kiranya pengembangan ini semakin memaksimalkan 
pelayanan YLSA melalui situs-situsnya.  

• Mengucap syukur untuk Lanny, staf baru YLSA dan Sdr. Ari yang berulang tahun. 
Berdoalah agar mereka terus memberikan yang terbaik bagi Allah melalui 
pelayanan di YLSA.  

2. Rencana Kerja YLSA Hingga Akhir Tahun 2006 

(Penjelasan: lihat di kolom Inside YLSA!)  

• BC: Doakan untuk Proyek ITL, agar bisa terus dikerjakan secara konsisten dan 
tekun.  

• DP: Situs PESTA Online, e-MISI dan SABDAweb sedang dalam proses upgrade. 
Ini merupakan proyek utama YLSA akhir tahun ini, yang akan memakan tenaga 
dan waktu yang sangat banyak. Mohon dukungan Anda semua.  

• DP: Rencana YLSA untuk menerbitkan publikasi baru yang bertemakan 
kesaksian, mohon didoakan agar semua persiapan dan promosi bisa berjalan 
dengan lancar.  

• DL: Doakan pembukaan kelas diskusi PESTA kursus "Siapakah Yesus Kristus?" 
Kami berharap melalui kelas ini para peserta akan belajar lebih banyak tentang 
Tuhan Yesus Kristus dan semakin mengagungkan nama-Nya.  

• DX: Doakan untuk rencana pembangunan infrastruktur jaringan komunitas 
Kristen bagi masyarakat Kristen Indonesia melalui situs I-KAN dan SABDA 
Space. Kiranya semakin memperkokoh kesatuan umat Kristen Indonesia.  

• YLSA berencana untuk mengadakan retret tahun di bulan Nopember 2006. 
Doakan agar melalui retret ini kami bisa mulai menyusun rencana-rencana kerja 
tahun 2007.  

• Doakan untuk kebutuhan staf dan fasilitas yang memadai untuk perkembangan 
pelayanan YLSA tahun 2007. Hanya Tuhan yang menjadi andalan kami.  

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA 

• Kami mengucap syukur untuk sahabat-sahabat dan pendukung YLSA yang setia. 
Kiranya Allah yang penuh kasih memelihara hati dan tangan kita untuk terus 
bahu-membahu mengerjakan pekerjaan-Nya.  

• Mengucap syukur untuk para sahabat dan pendukung YLSA yang mendukung 
dalam hal dana. Setiap berkat materi yang Anda berikan kiranya menjadi alat 
untuk YLSA semakin jauh mengepakkan sayapnya bagi pelayanan Tuhan.  
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Appreciation  

1. Ulang Tahun Gedung YLSA 

Suasana yang berbeda terlihat di kantor YLSA pada tanggal 2 Oktober 2006 yang lalu, 
karena pada hari itu keluarga besar YLSA mengadakan acara khusus untuk memuji 
Tuhan atas kebaikan-Nya. Tepat dua tahun yang lalu kami mulai menempati gedung 
baru yang sekarang menjadi kantor YLSA. Kami semua mengucap syukur, terutama 
saat melihat bahwa melalui kantor ini pekerjaan Tuhan dapat terlaksana dengan lebih 
baik.  

Oleh karena itu pada kesempatan ini, izinkan kami sekali lagi mengucapkan terima 
kasih kepada semua rekan dan sahabat YLSA yang telah ikut memberi bantuan dana 
sehingga gedung kantor YLSA ini dapat dibangun. Bantuan Anda telah memungkinkan 
kami melayani Tuhan dengan lebih baik.  

Sekarang tugas kami adalah terus melanjutkan pelayanan yang Tuhan percayakan 
dengan lebih giat lagi. Biarlah kantor YLSA boleh terus kami pelihara dengan baik 
sehingga pekerjaan-pekerjaan besar yang Tuhan kehendaki boleh terjadi di tempat ini. 
Karena pelayanan YLSA terus berkembang, ada kemungkinan kami akan memerlukan 
tempat lebih besar di masa yang akan datang. Mohon dukungan doa Anda untuk 
kebutuhan ini. Puji syukur kami naikkan hanya kepada Tuhan saja.  

2. Ulang Tahun Staf YLSA 

Puji Tuhan untuk pertolongan dan pemeliharaan yang Dia anugerahkan kepada Ari 
Saryanto, staf divisi web YLSA yang genap berusia 24 tahun pada tanggal 12 Oktober 
2006 yang lalu. "Selamat ulang tahun Ari, kiranya sukacitamu bertambah-tambah dan 
pengenalanmu akan Tuhan semakin dalam."  

3. Staf Baru YLSA 

Setelah tiga bulan masa percobaan, Lanny Kusumawati, akhirnya resmi menjadi staf 
tetap YLSA untuk membantu tugas-tugas publikasi dan administrasi proyek. Kiranya 
Lanny dapat dipakai Tuhan dengan semangat yang menyala-nyala untuk melayani Dia.  

Kebutuhan YLSA untuk mendapat tambahan staf yang mampu dan kompeten masih 
diperlukan. Karena itu doakan untuk 4 orang calon staf yang saat ini sedang dalam 
masa percobaan agar mereka bisa belajar tentang visi dan misi YLSA dan juga 
bagaimana mengerjakan tugas- tugas yang diberikan dengan baik.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA September 2006  

A. SUMBANGAN  

BOM (BCA)  Rp  200.000,00  9/1/2006  
Kurniadi (BCA)  Rp  6.526.800,00  9/1/2006  
Catur Wahyu (BCA)  Rp  100.750,00  9/3/2006  
Kornelius (BCA)  Rp  600.000,00  9/4/2006  
Kristina & Gunawan (BCA)  Rp  1.000.000,00  9/4/2006  
Hapsari (BCA)  Rp  300.000,00  9/4/2006  
Bowo (BCA)  Rp  150.000,00  9/6/2006  
NN Jakarta (BCA)  Rp  200.000,00  9/7/2006  
TELAGA (BCA)  Rp  500.000,00  9/11/2006  
Emanuel Cahyanto (BCA)  Rp  350.000,00  9/11/2006  
Tony WS (BCA)  Rp  200.000,00  9/19/2006  
Grace Emilia (BCA)  Rp  200.000,00  9/27/2006  
Bunga Bank  Rp  23.004,00   
Pendapatan lain-lain  Rp  299.000,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   10.649.554,00  

B. PENGELUARAN  

Peralatan kantor  Rp  358.500,00   
Beban Internet  Rp  367.000,00   
Produksi CD  Rp  3.611.700,00   
HRD  Rp  12.000,00   
Konsumsi Staf  Rp  566.100,00   
Administrasi Bank  Rp  15.137,00   
Beban Kantor  Rp  580.600,00   
Kas Kecil  Rp  32.200,00   
Beban Utility/Sumber Daya  Rp  1.061.500,00   
Beban Perpustakaan  Rp  1.210.000,00   
Komputer  Rp  50.000,00   
Biaya Kepegawaian  Rp  10.315.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp   18.179.737,00  
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Ucapan Terima Kasih Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang 
dilimpahkan-Nya bagi kita semua. Biarlah melalui pelayanan kita bersama nama Tuhan 
semakin ditinggikan. Terpujilah Dia yang mempunyai alam semesta ini!  

Bagi Anda yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan 
sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 24/November/2006  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,  

Perayaan Natal sudah di ambang pintu. Kami yakin kita semua perlu mempersiapkan 
diri untuk menyambut perayaan kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus. Pada kesempatan 
ini, segenap Pengurus dan Staf YLSA ingin mengucapkan: Selamat Hari Natal 2006!  

Harapan kami, perayaan Natal tahun ini tidak hanya menjadi sekedar perayaan saja, 
tapi juga menjadi perenungan akan kasih dan keajaiban keselamatan yang Tuhan 
limpahkan kepada kita melalui kelahiran Yesus. Melalui karya inkarnasi Roh Kudus 
maka keselamatan manusia dimungkinkan dan direalisasikan. Puji Tuhan!  

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

1. Tampilan dan Fitur Terkini di SABDA Space 

Puji Tuhan pengembang situs blog SABDA Space telah mengadakan sejumlah 
perombakan yang cukup signifikan. Di antaranya, penggantian "theme" halaman depan, 
diharapkan penggantian ini dapat mempercepat akses situs ke situs penyedia blog ini. 
Dari segi fasilitas, SABDA Space menyajikan sistem pengumpulan poin keaktifan yang 
didasarkan pada pemostingan artikel blog dan komentar. Dengan demikian, nama 
pengguna dengan nilai tertinggi akan muncul dalam daftar yang terdapat di sebelah 
kanan. Selain itu, Anda juga dapat mengirim artikel-artikel SABDA Space kepada teman 
dan relasi Anda via e-mail. Hal lain yang kami tambahkan, Anda dapat melihat daftar 
blog yang ada, mulai dari artikel blog pertama hingga terkini, dalam satu halaman 
khusus. Bagi yang ingin mencetak langsung sebuah artikel, Anda dapat memanfaatkan 
fasilitas "printer friendly version" yang tersedia di bawah setiap artikel blog. Selain itu, 
para pengunjung SABDA Space kini dapat memberikan komentar tanpa harus 
mendaftar sebagai anggota.  
==> http://www.sabdaspace.org/  

2. Gambar Alkitab di Situs SAI  

Ada yang baru dari situs Sejarah Alkitab Indonesia (SAI). Kini, menu Versi Alkitab 
Bahasa Indonesia telah dilengkapi dengan gambar/foto Alkitab. Gambar tersebut terdiri 
dari gambar sampul Alkitab, halaman kitab Matius 6, Yohanes 1 dan 3. Saat ini, kami 
baru menampilkan tujuh belas (dari 23) versi Alkitab yang dilengkapi dengan 
gambar/foto. Diharapkan akan dapat ditambah lagi di masa yang akan datang. Selain 
itu, di halaman depan situs SAI telah pula dipasang satu ikon baru yang 
menghubungkan Anda ke situs Komunitas Blogger Kristen, SABDA Space.  
==> http://www.sabda.org/sejarah/  

3. Captcha di Situs-Situs YLSA  

Seiring dengan meningkatnya aktivitas di dunia internet, sejumlah situs YLSA kini telah 
dilengkapi dengan skrip pengaman. Skrip tersebut dikenal sebagai captcha. Skrip ini 
akan menampilkan rangkaian huruf dan angka sebagai kode validasi. Dengan demikian, 
setiap pengiriman artikel, saran, maupun kritik melalui formulir kontak e-mail 
disyaratkan harus menyertakan kode validasi yang muncul. Adapun situs-situs yang 
telah dilengkapi dengan skrip ini ialah Indo Lead, SAI, C3I, Pepak, e-Artikel, Gubuk, 
Gema, dan SABDA Space, serta situs mitra YLSA, Telaga. Penggunaan skrip ini tidak 
dimaksudkan untuk menyulitkan Anda, sebaliknya skrip ini ditujukan untuk 
menghindarkan Anda dari spam. Silakan kunjungi situs-situs YLSA berikut untuk 
mencoba dan menikmati berkatnya.  

• Situs Indo Lead  
==> http://lead.sabda.org/  

http://www.sabdaspace.org/
http://www.sabda.org/sejarah/
http://lead.sabda.org/
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• Situs SAI  
==> http://www.sabda.org/sejarah/  

• Situs C3I  
==> http://c3i.sabda.org/  

• Situs PEPAK  
==> http://pepak.sabda.org/  

• Situs e-Artikel  
==> http://artikel.sabda.org/  

• Situs Gubuk Online  
==> http://gubuk.sabda.org/  

• Situs Gema  
==> http://gema.sabda.org/  

• Situs SABDA Space  
==> http://www.sabdaspace.org/  

4. Pemutakhiran (Update) Situs LINKS 

Ada kabar gembira buat Anda yang aktif menggunakan situs direktori Kristen LINKS 
sebagai gerbang mencari informasi seputar situs Kristen. Saat ini isi situs LINKS telah 
diupdate dengan menambahkan data lebih dari tujuh puluh alamat situs baru dalam 
"database" situs LINKS. Situs-situs tersebut terbagi dalam kategori misi, kaum 
muda/remaja, anak, konseling, dan gereja. Harapan kami penambahan ini akan 
memperkaya referensi Anda dalam mencari data situs-situs Kristen.  
==> http://links.sabda.org/  

5. Pembukaan Kelas Baru PESTA: Periode Januari -- Februari 2007 

Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) kembali membuka Kelas Virtual 
DASAR-DASAR IMAN KRISTEN (DIK). Bahan DIK ini terdiri dari sepuluh pelajaran 
yang menyajikan pokok-pokok pengajaran penting dalam iman Kristen, khususnya 
tentang penciptaan manusia, kejatuhan manusia dalam dosa, rencana keselamatan 
Allah melalui Yesus Kristus, dan hidup baru. Selain tugas-tugas tertulis, peserta kursus 
juga akan bergabung dalam kelas diskusi bersama peserta lain untuk membahas lebih 
lanjut pokok-pokok pelajaran yang ada.  

Waktu pelaksanaan:  

Tgl. 2 -- 20 
Januari 2007  : Waktu bagi peserta untuk mempelajari materi kursus serta 

mengerjakan tugas tertulis dari sepuluh pelajaran.  
Tgl. 1 -- 28 
Februari 2007 : Waktu berdiskusi (via e-mail) tentang bahan DIK bagi peserta yang 

telah selesai mengerjakan semua tugas tertulis.  

Biaya: GRATIS!!  

http://www.sabda.org/sejarah/
http://c3i.sabda.org/
http://pepak.sabda.org/
http://artikel.sabda.org/
http://gubuk.sabda.org/
http://gema.sabda.org/
http://www.sabdaspace.org/
http://links.sabda.org/
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Untuk dapat mengikuti kursus teologia tersambung (online) ini Anda harus terlebih 
dahulu mengisi formulir pendaftaran yang tersedia di situs PESTA Online di alamat:  
==> http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas  

atau menulis surat ke: "Admin PESTA" < kusuma(at)in-christ.net >  

Untuk mengunduh (download) bahan kursus DIK, silakan klik:  
==> http://www.pesta.org/kursus.php?modul=dik  

Gratis: Artikel Natal Gratis di Publikasi dan Situs YLSA  

Hari kelahiran Kristus sebentar lagi akan kita rayakan. Saat ini segala persiapan pasti 
sedang dikerjakan. Bagi Anda yang sedang mencari artikel/renungan/drama seputar 
Natal tidak usah bingung, dapatkan artikelnya dengan berkunjung ke arsip publikasi dan 
situs YLSA.  

Berikut daftar artikel seputar Natal yang terdapat di arsip publikasi tahun 2005.  

• e-Bina Anak  
o Maria  

==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/258/  
o Orang Majus  

==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/259/  
o Para Gembala  

==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/260/  
• e-JEMMi (Jurnal Elektronik Minggguan Misi)  

o Sejak Kapan Natal Dirayakan?  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/49/  

o Malam Kudus  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/50/  

o Dunia pun Bersukacita  
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/51/  

• e-Konsel  
o Beristirahat Sejenak  

==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/102/  
• e-Buku  

o Edisi Natal  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/002/  

• e-Penulis  
o Menulis Kesaksian  

==> http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/014/  

Berikut daftar artikel seputar Natal yang terdapat di situs-situs  

YLSA.  

http://www.pesta.org/formulir.php?jenis=kelas
http://www.pesta.org/kursus.php?modul=dik
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/258/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/259/
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/260/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/49/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/50/
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2005/51/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/102/
http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/002/
http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/014/
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• Situs e-Artikel (http://artikel.sabda.org)  
o Mempersiapkan Natal  

==> http://artikel.sabda.org/?q=mempersiapkan_natal  
o Tangis dan Senyum Natal  

==> http://artikel.sabda.org/?q=tangis_dan_senyum_natal  
o Natal: Pemberian Terbesar  

==> http://artikel.sabda.org/?q=natal__pemberian_terbesar  
• Situs C3I (http://c3i.sabda.org)  

o Pengalaman Natal untuk Anak  
==> http://c3i.sabda.org/isi/?id=680  

o Menghargai Natal di Dalam Hati Kita  
==> http://c3i.sabda.org/isi/?id=575  

o Natal dan Kasih Allah  
==> http://c3i.sabda.org/isi/?id=559  

• Situs PEPAK (http://pepak.sabda.org)  
o Hadiah Natal  

==> http://pepak.sabda.org/pustaka/000083/  
o Menyambut Natal  

==> http://pepak.sabda.org/pustaka/030340/  
o Tradisi Natal Seorang Guru  

==> http://pepak.sabda.org/pustaka/030346/  
• Situs GEMA  

o Lagu Natal "Bala Tentara Surga"  
==> http://gema.sabda.org/?q=lagu_natal_bala_tentara_surga  

o Sejarah Lagu "Malam Kudus"  
==> http://gema.sabda.org/?q=lagu_malam_kudus  

o Sejarah Lagu "Hai Mari Berhimpun"  
==> http://gema.sabda.org/?q=sejarah_lagu_hai_mari_berhimpun  

Kunjungi juga situs-situs YLSA yang lainnya di:  
==> http://katalog.sabda.org/  

Apabila Anda ingin mencari bahan atau informasi lainnya mengenai Natal, silakan 
manfaatkan Situs LINKS -- perayaan Natal:  
==> http://links.sabda.org/dir/perayaan/natal/  

Prayer Request  

1. Ucapan Syukur 

• Bersyukur untuk pengembangan yang sudah dilakukan di situs komunitas 
SABDA Space, penambahan foto-foto Alkitab di situs Sejarah Alkitab Indonesia 
dan penambahan data di situs LINKS. Kiranya pengembangan ini dapat memacu 
pengunjung untuk semakin memanfaatkan bahan-bahan yang ada.  

• Bersyukur untuk ditambahkannya fasilitas captcha di situs sejumlah situs YLSA 
(Indo Lead, SAI, C3I, Pepak, e-Artikel, Gubuk Online, Gema, dan SABDA Space, 

http://artikel.sabda.org/
http://artikel.sabda.org/?q=mempersiapkan_natal
http://artikel.sabda.org/?q=tangis_dan_senyum_natal
http://artikel.sabda.org/?q=natal__pemberian_terbesar
http://c3i.sabda.org/
http://c3i.sabda.org/isi/?id=680
http://c3i.sabda.org/isi/?id=575
http://c3i.sabda.org/isi/?id=559
http://pepak.sabda.org/
http://pepak.sabda.org/pustaka/000083/
http://pepak.sabda.org/pustaka/030340/
http://pepak.sabda.org/pustaka/030346/
http://gema.sabda.org/?q=lagu_natal_bala_tentara_surga
http://gema.sabda.org/?q=lagu_malam_kudus
http://gema.sabda.org/?q=sejarah_lagu_hai_mari_berhimpun
http://katalog.sabda.org/
http://links.sabda.org/dir/perayaan/natal/
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serta situs mitra YLSA, Telaga). Doakan agar fasilitas ini dapat melindungi situs-
situs YLSA dari berbagai gangguan yang tidak diharapkan.  

• Mengucap syukur untuk rencana pembukaan kelas PESTA -- DIK tahun 2007. 
Kiranya rencana tersebut bisa terlaksana dan para peserta beroleh berkat 
melalui kursus tersebut.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Desember 2006 

• Situs-situs YLSA telah menampilkan tambahan-tambahan bahan sehubungan 
dengan perayaan Natal 2006. Kiranya menjadi berkat bagi mereka untuk 
merayakan Natal dengan damai dan penuh sukacita.  

• Doakan untuk penyelesaikan pembuatan situs Bio Kristi (Biografi Kristiani). 
Melalui situs ini kiranya masyarakat Kristen dapat mengenal lebih dekat orang-
orang yang telah mengukir sejarah kekristenan bagi kemuliaan nama Tuhan.  

• Saat ini sedang dilakukan upgrade situs TELAGA (Tegur Sapa Gembala 
Keluarga). Doakan agar bisa segera diluncurkan sehingga bisa dinikmati oleh 
para pengunjung yang rindu menggali bahan-bahan konseling Kristen, terutama 
dalam bentuk audio.  

• Doakan untuk kebutuhan staf YLSA, terutama programmer Kristen yang bersedia 
mempersembahkan hidup dan talentanya untuk kemuliaan nama Tuhan.  

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA 

• Dukunglah dalam doa segala persiapan kita untuk menyambut Natal tahun ini. 
Kiranya para sahabat dan pendukung YLSA mendapat berkat yang melimpah 
dalam menyambut kedatangan Sang Mesias.  

• Bersyukur untuk para sahabat dan pendukung YLSA yang dengan setia 
mendampingi pelayanan YLSA dengan doa, dana dan perhatian. Kiranya 
kesempatan melayani Tuhan bersama-sama dapat terus kita bina.  
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Appreciation  

1. Ulang Tahun Staf YLSA 

Tanggal 28 November 2006, staf divisi web Yayasan Lembaga SABDA, Eviriyanti 
Kristina, merayakan ulang tahunnya yang ke-26. Pada hari itu juga keluarga besar 
YLSA mengadakan perayaan yang sederhana untuk bersama-sama mengucap syukur 
atas berkat Tuhan kepadanya. Semuanya mendoakan, kiranya berkat Tuhan melimpahi 
kehidupannya dan kiranya ia juga semakin memiliki hidup yang berkenan kepada 
Tuhan.  

2. Berita Kelahiran 

Puji Tuhan, pada tanggal 15 November telah lahir seorang bayi mungil, puteri dari 
Kalpin Erlangga Silaen dan Nova Sinaga. Kalpin adalah mantan staf YLSA yang tetap 
setia mendukung pelayanan YLSA dengan semua kemampuan dan keahliannya. 
Keluarga besar YLSA turut bersukacita dan berdoa, kiranya puteri kecil yang diberi 
nama GodGive de Venita ini tumbuh sehat dan menjadi anak yang mengasihi Tuhan. 
Selamat untuk Kalpin dan Nova. Kiranya bertambah-tambah hikmat dan bijaksana 
dalam merawat dan mendidik karunia yang telah Tuhan berikan kepada kalian berdua.  

  



Berita YLSA 2006 
 

105 
 

Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Oktober 2006  

A. SUMBANGAN  

Njoo What Ling  Won  40.000,00   
NN, Jakarta (BCA)  Rp  250.000,00  10/2/2006  
Gunawan & Kristina (BCA)  Rp  1.000.000,00  10/3/2006  
Telaga (BCA)  Rp  500.000,00  10/4/2006  
Kornelius (BCA)  Rp  800.000,00  10/4/2006  
Sri Milinda (BCA)  Rp  50.000,00  10/6/2006  
Handrio (BCA)  Rp  50.000,00  10/6/2006  
Margareta (BCA)  Rp  50.000,00  10/6/2006  
Catur (BCA)  Rp  100.750,00  10/8/2006  
Stefanus (BCA)  Rp  500.000,00  10/11/2006  
Agus Kurniawan (BCA)  Rp  100.000,00  10/12/2006  
Pariadi Limas (BCA)  Rp  100.000,00  10/19/2006  
NN Solo (BCA)  Rp  50.000,00  10/20/2006  
Yayasan Gloria  Rp  250.000,00  10/20/2006  
Bunga Bank  Rp  8.397,00   
Pendapatan lain-lain  Rp  115.500,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   3.924.647,00 +W 40.000,00  

B. PENGELUARAN  

Peralatan kantor  Rp  70.400,00   
Beban Internet  Rp  350.000,00   
Produksi CD  Rp  890.200,00   
HRD  Rp  372.800,00   
Konsumsi Staf  Rp  564.700,00   
Administrasi Bank  Rp  15.000,00   
Beban Kantor  Rp  973.900,00   
Kas Kecil  Rp  28.400,00   
Beban Utility/Sumber Daya  Rp  1.039.600,00   
Beban Perpustakaan  Rp  175.000,00   
Komputer  Rp  15.000,00   
Tanah & Bangunan  Rp  43.000,00   
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Beban Kepegawaian  RP  11.375.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp   15.913.000,00  

Ucapan Terima Kasih 
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang dilimpahkan-Nya bagi kita 
semua. Biarlah melalui pelayanan kita bersama nama Tuhan semakin ditinggikan. 
Terpujilah Dia yang mempunyai alam semesta ini!  

Bagi Anda yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan 
sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 25/Desember/2006  
Pengantar 

Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,  

Berikut ini adalah berita akhir tahun yang ingin kami sampaikan untuk menutup 
serangkaian edisi Berita YLSA yang telah kami terbitkan selama 2006. Harapan kami 
dengan selesainya tahun 2006 ini, para Sahabat dan Pendukung YLSA dapat 
tersenyum lega karena selama tahun 2006 ini kita telah bersama-sama berhasil 
menjalin persahabatan untuk bergandeng tangan mendukung pelayanan YLSA.  

Rasa terima kasih yang besar kami ingin haturkan kepada Anda semua. Kiranya, tahun 
2007 yang akan kita songsong akan menjadi tahun yang penuh berkat bagi kita semua 
sehingga kita bisa semakin giat melayani Tuhan di YLSA ini.  

Soli Deo gloria!  

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

1. Upgrade Situs PESTA Online 

Setelah melalui proses yang cukup panjang, penambahan (upgrade) fasilitas di situs 
Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) Online akhirnya selesai dilakukan. 
Selain berupa tampilan baru, PESTA Online dilengkapi pula dengan fasilitas baru, 
seperti fasilitas keanggotaan dan juga blog. Seluruh peserta yang pernah mengikuti 
kursus dan yang pernah mengumpulkan tugas telah didaftarkan sebagai anggota. Anda 
bisa gunakan fasilitas ini untuk mengecek nilai-nilai yang sudah Anda kumpulkan. 
Setiap anggota juga dapat memanfaatkan fasilitas blog sebagai sarana kreasi sekaligus 
interaksi dengan para blogger PESTA lainnya. Fasilitas keanggotaan ini juga 
ditawarkan bagi para pengunjung (yang belum pernah menjadi peserta PESTA) yang 
tertarik untuk bergabung dalam komunitas PESTA. Fasilitas pengunduhan (download) 
bahan atau baca bahan secara tersambung (online) bisa digunakan oleh semua 
pengunjung. Silakan memanfaatkannya. Dari segi keamanan, situs PESTA Online juga 
telah diperlengkapi dengan fasilitas antispam.  

Kami sungguh berharap upgrade situs PESTA Online ini dapat memberi dampak yang 
lebih lagi bagi masyarakat Indonesia, khususnya untuk meningkatkan suasana yang 
kondusif bagi proses pembelajaran iman Kristen. Dengan demikian biarlah nama Tuhan 
saja yang semakin dimuliakan. Segeralah berkunjung untuk melihat peningkatan yang 
telah dilakukan.  
==> http://www.pesta.org/  

2. Upgrade Situs TELAGA 

Kini Anda juga dapat menikmati tampilan baru dari salah satu situs mitra YLSA, milik 
Lembaga Bina Keluarga Kristen (LBKK), yaitu Situs Tegur Sapa Gembala (TELAGA). 
Setidaknya, ada tiga perubahan mendasar dari situs yang diluncurkan pada tahun 2002 
ini. Selain penempatan menu yang lebih lengkap di bagian atas (header), kini Anda juga 
dapat melakukan pencarian rekaman audio berdasarkan kata kunci yang Anda 
kehendaki, langsung dari halaman utama (home). Anda juga bisa melihat nama-nama 
radio yang menyajikan program Telaga di bagian atas halaman (header), selain melihat 
daftarnya di halaman yang telah disediakan secara khusus. Di bagian bawah, Anda 
akan menemukan info buku TELAGA beserta "span shot"nya. Dan bagi pengunjung 
setia TELAGA yang sudah bosan dengan tampilan TELAGA yang lama, silakan 
berkunjung untuk menikmati halaman antarmuka yang baru ini.  
==> http://www.telaga.org/  

3. Upgrade Situs e-MISI 

Selain PESTA Online dan TELAGA, tim web YLSA juga telah melakukan ungrade situs 
e-MISI. Selain dihadirkan dengan tampilan desain antarmuka yang baru, e-MISI juga 
menyediakan berbagai fasilitas lain, yaitu keanggotaan, blog, alat pencarian dan cari 
kata yang terintegrasi dengan situs SABDAweb. Adapun fasilitas keanggotaan akan 

http://www.pesta.org/
http://www.telaga.org/


Berita YLSA 2006 
 

109 
 

memberi akses menuju halaman Lintas Budaya yang sarat dengan informasi yang akan 
menolong pelayanan misi penjangkauan. Dengan format baru dari e-MISI ini, kami 
berharap para pengunjung dapat semakin dimudahkan dalam mencari informasi 
sehingga pelayanan Anda bisa semakin diperkaya. Selamat mengunjungi situs ini.  
==> http://misi.sabda.org/  

4. Telah Hadir: Situs Bio-Kristi 

Belum lama ini, kolaborasi antara Publikasi Bio-Kristi dan Divisi Web YLSA telah 
meluncurkan sebuah situs baru yang dinamakan Situs Bio-Kristi, singkatan dari Biografi 
Kristiani. Situs ini dibangun dengan teknologi drupal. Fasilitas keanggotaan di situs ini 
memungkinkan setiap orang yang ingin menyumbangkan kontribusi berupa tulisan 
mengenai tokoh-tokoh Kristen tertentu dapat langsung mengirimkannya. Selain itu, 
sebuah forum diskusi juga telah disediakan sebagai wadah interaktif antaranggota 
untuk mendiskusikan tentang tokoh-tokoh tertentu. Sejumlah kategori untuk memulai 
diskusi telah disediakan di sana, seperti Seputar Tokoh Kristen, Seputar Biografi 
Kristiani, dan Lain-Lain. Saat ini, sejumlah artikel juga telah tersedia untuk dinikmati di 
situs tersebut. Kategori artikel yang ada yaitu Teolog, Bapa Gereja, Uskup, Reformator, 
Misionaris, Ilmuwan, dan Penulis Himne. Fasilitas untuk mengomentari bisa Anda 
manfaatkan untuk mengomentari tiap artikel yang disajikan. Anda juga dapat 
memanfaatkan fasilitas pencarian kata atau ayat Alkitab yang terintegrasi dengan 
SABDAweb di halaman utama. Silakan berkunjung untuk lebih mengenal sejumlah 
tokoh Kristen yang telah tersedia.  
==> http://biokristi.sabda.org/  

Gratis: Renungan Awal Tahun Gratis!  

Kita sudah berada di pengujung tahun 2006. Berapa banyak rencana yang sudah Anda 
capai tahun ini? Masih adakah yang belum terselesaikan? Menyongsong tahun baru 
2007, Berita YLSA menyajikan daftar bahan renungan gratis bagi Anda sebagai bekal 
untuk menapaki tahun yang baru.  

• Nyanyian baru  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/1998/01/01/  

• Haleluya  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2000/01/02/  

• Hari-Hari Penting  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2001/01/24/  

• Kemarin dan Esok  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2002/01/01/  

• Setiap Langkah Berarti  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2003/01/03/  

• Memandang ke Depan  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2004/01/13/  

• Melihat ke Dua Arah  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2005/01/01/  

http://misi.sabda.org/
http://biokristi.sabda.org/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/1998/01/01/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2000/01/02/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2001/01/24/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2002/01/01/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2003/01/03/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2004/01/13/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2005/01/01/
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• Tanpa Tahu Tujuan  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2006/01/01/  

• Yohanes 3:22-36  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/1999/01/01/  

• Lukas 4:16-21  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2000/01/01/  

• Matius 5:1-7  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2001/01/01/  

• Yohanes 4:1-14  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2002/01/01/  

• Mazmur 2  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2003/01/01/  

• Lukas 2:39-52  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2004/01/01/  

• Matius 4:18-25  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2005/01/01/  

• Yohanes 3:1-12  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2006/01/01/  

Untuk membaca arsip renungan yang lain silakan kunjungi:  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/arsip/  
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/arsip  

Apabila Anda ingin mendapatkan renungan langsung ke mailbox surat elekronik Anda 
setiap hari, silakan kirim e-mail kosong ke:  

 
==> <subscribe-i-kan-renungan-harian(at)hub.xc.org>  
==> <subscribe-i-kan-santapan-harian(at)hub.xc.org>  

Selamat memasuki tahun baru 2007, Tuhan memberkati.  

Stop Press  

Sahabat dan Pendukung YLSA yang terkasih, kami beritahukan bahwa, sehubungan 
dengan edisi akhir tahun ini, secara terpisah kami akan mengirimkan "Catatan Sekilas 
Pelayanan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) Tahun 2006" ke mailbox Anda. Laporan 
tersebut kami kirimkan kepada Anda sebagai tanda pertanggungjawaban untuk 
bantuan, dukungan dan persahabatan yang telah Anda berikan kepada pelayanan 
YLSA. Kiranya melalui laporan tersebut Anda bisa semakin giat berdoa dan mendukung 
pelayanan YLSA untuk tahun-tahun mendatang.  

 

 

http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2006/01/01/
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A22-36
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/1999/01/01/
http://alkitab.mobi/?Lukas+4%3A16-21
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2000/01/01/
http://alkitab.mobi/?Matius+5%3A1-7
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2001/01/01/
http://alkitab.mobi/?Yohanes+4%3A1-14
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2002/01/01/
http://alkitab.mobi/?Mazmur+2
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2003/01/01/
http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A39-52
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2004/01/01/
http://alkitab.mobi/?Matius+4%3A18-25
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2005/01/01/
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A1-12
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2006/01/01/
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/arsip/
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/arsip
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Prayer Request  

1. Ucapan Syukur 

• Mengucap syukur untuk peluncuran dan pengembangan (upgrade) situs- situs 
YLSA dan situs TELAGA (mitra) akhir tahun 2006 ini. Kiranya pelayanan YLSA 
melalui situs-situs yang ada semakin maju dan semakin memberkati masyarakat 
Kristen Indonesia.  

• Mengucap syukur atas penyertaan Allah atas pelayanan YLSA selama tahun 
2006 ini. Begitu banyak berkat yang dicurahkan hingga saat ini. Di masa depan 
kiranya tanggung jawab yang Allah percayakan kepada YLSA dapat terus 
dilanjutkan dengan lebih baik lagi.  

• Mengucap syukur untuk Yunus, staf baru YLSA untuk divisi Audio. Kiranya ia 
bisa mengerjakan tugas-tugasnya di pelayanan YLSA ini secara maksimal.  

• Mengucap syukur untuk terbentuknya keluarga baru, Sdr. Jonny dan Sdri. Ratna. 
Kiranya keluarga baru ini menjadi keluarga yang mengasihi dan berkarya bagi 
Allah.  

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Januari 2007 

• Berdoa untuk Rencana Kerja YLSA 2007 yang sedang disusun. Kiranya hikmat 
Tuhan senantiasa memimpin setiap keputusan-keputusan yang dibuat.  

• Rencana Retret staf YLSA untuk mengawali pelayanan tahun 2007 ini sehingga 
setiap staf dapat dibekali dengan semangat dan gairah untuk memberikan yang 
terbaik bagi Tuhan.  

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA 

• Mengucap syukur senantiasa bagi para sahabat dan pendukung YLSA atas doa 
dan semangat selama tahun 2006 ini. Kiranya di masa depan kerja sama di 
dalam Kristus semakin indah untuk mengerjakan pekerjaan-Nya.  
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Appreciation  

1. Ulang Tahun Staf YLSA 

Bersamaan dengan sukacita menjelang perayaan Natal, ketua Yayasan Lembaga 
SABDA, Ibu Dra. Yulia Oeniyati, Th.M dan programmer YLSA, Daniel Budi Laksono 
bersyukur atas bertambahnya usia mereka. Keluarga besar YLSA ikut bersukacita dan 
berdoa kiranya penyertaan Tuhan dalam hidup mereka selama satu tahun yang lalu 
dapat menjadi kekuatan untuk terus melayani Tuhan di tahun-tahun yang akan datang. 
Tuhan Yesus memberkati!  

2. Staf Baru YLSA 

Divisi Web YLSA kini mendapat tambahan staf baru, karena terhitung tanggal 1 
Desember 2006, Yunus Widiyo Saptowo resmi menjadi staf YLSA. Ia berhasil melewati 
masa percobaan dengan baik dan saat ini dipercayakan tugas untuk menangani bagian 
audio dan desain. Doakan agar Yunus dapat memberikan yang terbaik bagi nama 
Tuhan lewat pelayanannya di YLSA.  

3. Staf Keluar 

Sejak tanggal 1 Desember 2006, secara resmi Ary Cahya Utama, S.S. (staf Publikasi) 
telah menyelesaikan pelayanannya di YLSA. Dalam acara perpisahan, Ary 
menyaksikan bahwa selama melayani di YLSA banyak hal yang telah Tuhan kerjakan 
bagi dia, salah satunya adalah menambah kemampuannya dalam menulis dan 
berekspresi. Kiranya bekal berkat yang didapatkan di YLSA menjadi berkat pula di 
tempat pelayanan yang baru. Terima kasih untuk kontribusinya bagi pelayanan Tuhan di 
YLSA.  

4. Pernikahan Sdr. Jonny 

Keluarga besar YLSA pada tanggal 9 Desember yang lalu mendapatkan undangan 
untuk turut menjadi saksi dimulainya rumah tangga baru antara Jonny dan Ratna. 
Keduanya pernah bersama-sama melayani di YLSA. Harapan kami, kiranya keluarga 
baru ini senantiasa saling mengasihi dengan dasar kasih Kristus. Dengan demikian, 
nama Tuhan dapat dimuliakan. Selamat berbahagia!  

5. Ucapan Terima Kasih untuk Para Donatur 

Pekerjaan Tuhan di YLSA dapat berjalan dengan perkenanan dan juga berkat dari-Nya. 
Oleh karena itu, kami sungguh bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan 
melalui uluran tangan para donatur setia YLSA. Dana yang Anda berikan untuk 
mendukung pelayanan YLSA sangat kami hargai. Kiranya Tuhan semakin melimpahkan 
berkat kepada Anda dan melaluinya pekerjaan Tuhan semakin berkembang.  
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Financial Report 

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA November 2006  

A. SUMBANGAN  

Grace Emilia (BCA)  Rp  200.000,00  11/1/2006  
Solihin (BCA)  Rp  100.000,00  11/2/2006  
TELAGA (BCA)  Rp  500.000,00  11/3/2006  
Luci Andriani (BCA)  Rp  250.000,00  11/4/2006  
Cahyadi W. (BCA)  Rp  20.000,00  11/4/2006  
Gunawan & Kristina (BCA)  Rp  1.000.000,00  11/6/2006  
NN, Jakarta (BCA)  Rp  1.000.000,00  11/9/2006  
Robert (BCA)  Rp  1.683.500,00  11/14/2006  
Luki F. Hardian (BCA)  Rp  500.000,00  11/16/2006  
Catur Wahyu (BCA)  Rp  100.750,00  11/16/2006  
Gereja Kalam Kudus (BCA)  Rp  125.000,00  11/23/2006  
NN (BCA)  Rp  250.000,00  11/27/2006  
Alvin (tunai)  Rp  90.000,00  11/26/2006  
Grace Emilia (BCA)  Rp  200.000,00  11/28/2006  
Yayasan Gloria (Lippo)  Rp  250.000,00  11/28/2006  
Bunga Bank  Rp  8.262,00   
Sumbangan lain-lain  Rp  127.200,00   
  ___________   
Total Sumbangan  Rp   6.304.712,00  

B. PENGELUARAN  

Peralatan Kantor  Rp  108.200,00   
Biaya Internet  Rp  359.500,00   
Produksi CD  Rp  73.000,00   
HRD  Rp  669.000,00   
Konsumsi Staf  Rp  799.200,00   
Administrasi Bank  Rp  15.000,00   
Biaya Administrasi  Rp  593.300,00   
Kas Kecil  Rp  25.100,00   
Biaya Utility/Sumber Daya  Rp  1.173.200,00   
Buku Baru Perpustakaan  Rp  289.600,00   
Komputer  Rp  451.500,00   
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Perbaikan Bangunan  Rp  27.000,00   
Biaya Kepegawaian  Rp  13.035.000,00   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp   17.618.600,00  

Ucapan Terima Kasih 
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang dilimpahkan-Nya bagi kita 
semua. Biarlah melalui pelayanan kita bersama nama Tuhan semakin ditinggikan. 
Terpujilah Dia yang mempunyai alam semesta ini!  

Bagi Anda yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan 
sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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Publikasi Berita YLSA 2006 
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: 
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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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