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BeritaYLSA 26/Edisi Khusus/2007
Pengantar

BERITA YLSA (Informasi Aktual Perkembangan Pelayanan YLSA) Edisi Khusus
CATATAN SEKILAS PELAYANAN YAYASAN LEMBAGA SABDA (YLSA) TAHUN 2006
Jika melihat ke belakang, ke tahun 2006, tak hentinya kami memuji Tuhan karena
kebaikan dan penyertaan-Nya yang luar biasa bagi pelayanan YLSA. Selama satu
tahun ini, hasil pelayanan YLSA sangat menggembirakan bahkan lebih dari yang bisa
kami harapkan. Walaupun ada kekurangan di sana sini, tetapi secara umum sangat
positif. Ini semata-mata hanyalah karena anugerah-Nya saja, karena tanpa Dia maka
pelayanan YLSA hanya menjadi keberhasilan manusia fana saja dan tidak ada nilai
kekekalannya. Karena itu kami mengajak para Sahabat dan Pendukung YLSA yang
terkasih untuk bersama-sama mengucapkan syukur kepada Dia yang telah
memperkenankan kita semua untuk melayani-Nya sesuai dengan kapasitas kita
masing-masing.
Walaupun kami tidak bisa mendaftarkan semua hal yang telah YLSA kerjakan selama
tahun 2006 di sini, namun perkenankan kami untuk memberikan laporan singkat kepada
Anda; para Sahabat dan juga pendukung YLSA, sebagai tanda pertanggungjawaban
kami untuk bantuan, dukungan dan persahabatan yang telah Anda semua berikan
kepada pelayanan YLSA. Kiranya melalui laporan ini Anda bisa semakin giat berdoa
dan mendukung pelayanan YLSA untuk tahun-tahun yang akan datang.
Berikut ini adalah laporan singkat pelayanan YLSA 2006:
CD yang dibagikan oleh YLSA

CD baru yang diproduksi tahun 2006: 3 macam
•
•
•

CD Chinese Treasure (Software + Audio Alkitab Chinese)
CD Audio Alkitab TB (PB)
CD Audio Alkitab JAWA (PB)
CD Baru yang sudah dibagikan tahun 2006
CD Baru tapi belum disebarkan secara umum

CD yang sudah dibagikan YLSA sejak tahun 2005: 2 macam
•
•

CD Software Alkitab - SABDA (Versi 3.0)
CD Audio Alkitab BIS Mp3 (PB)
5
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Jadi jumlah semua CD yang sekarang dibagikan YLSA: 5 macam

Jumlah Distributor CD SABDA: 68 tempat/54 kota
•
•

Dalam Negeri: 63 tempat/49 kota
Luar Negeri: 5 tempat/5 negara

Jumlah Distributor CD Chinese Treasure: 5 tempat
Training/Presentasi CD SABDA: 3 kali (Purwokerto, Bandung, Solo)

Bahan Baru CD SABDA
Bahan-bahan baru untuk CD SABDA yang selesai diproses tahun 2006 ada 6 bahan.
Bahan-bahan tersebut telah dipasang dan bisa diunduh lewat Situs SABDA.net <
http://www.sabda.net/ >
Situs-situs Milik YLSA
Jumlah Total Situs-situs milik YLSA: 28 situs
•
•
•
•
•
•
•

Jumlah Situs-situs jenis Alkitab dan seputarnya: 4 situs
Jumlah Situs-situs jenis Resource Material: 13 situs
Jumlah Situs-situs jenis Komunitas: 4 situs
Jumlah Situs-situs jenis Arsip: 3 situs
Jumlah Situs jenis Profile: 1 situs
Jumlah Situs jenis Directory Kristen: 1 situs
Jumlah Situs-situs jenis Mitra: 2 situs

Jumlah Situs-situs Baru yang dibuat tahun 2006: 3 situs (Situs Pelitaku, SABDA Space,
dan Bio Kristi) Jumlah Situs-situs Lama yang diupgrade tahun 2006: 6 buah Jumlah
Situs-situs yang di-redesign halaman depannya saja: 2 buah SEMUA situs diupdate
isinya secara rutin
Total Statistic dari Laporan Server-server YLSA Tahun 2006:
SABDA.org - 2006
•
•
•
•
•

Total Hits : 41.521.205
Total Files : 32.035.406
Total Pages : 18.629.276
Total Visits: 2.809.364
Total KBytes: 495.560.685
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SABDA.net
•
•
•
•
•

Total Hits : 1.193.929
Total Files : 703.853
Total Pages : 95.962
Total Visits: 40.180
Total KBytes: 142.145.072

YLSA.org
•
•
•
•
•

Total Hits : 1.201.900
Total Files : 811.872
Total Pages : 155.652
Total Visits: 39.768
Total KBytes: 98.371.889

SABDA Space
•
•
•
•
•

Total Hits : 426.601
Total Files : 327.229
Total Pages : 70.622
Total Visits: 18.783
Total KBytes: 3.711.563

Publikasi yang diterbitkan YLSA
Jumlah Publikasi YLSA Aktif: 16 publikasi
•
•
•

Jumlah Publikasi jenis Topikal: 11 publikasi
Jumlah Publikasi jenis Berita: 3 publikasi
Jumlah Publikasi jenis Renungan: 2 publikasi

Jumlah Publikasi Baru yang diluncurkan tahun 2006: 3 publikasi (Publikasi Berita
SABDA, e-Leadership, Bio Kristi) Jumlah Semua Pelanggan Publikasi di tahun 2006:
63.912 anggota Jumlah penambahan anggota baru adalah: 3.963 anggota
Milis-Milis Diskusi yang diselenggarakan YLSA
Jumlah Milis-milis Diskusi YLSA: 12 milis
Jumlah Total Member Milis YLSA: 8.160 anggota
Pendidikan (PESTA) yang diselenggarakan YLSA
Kelas Virtual yang dibuka 2006: 7 kelas
7

•
•
•
•
•

Dasar-dasar Iman Kristen/3 kali
Siapakah Yesus Kristus/1 kali
Pengantar Perjanjian Baru/1 kali
Guru Sekolah Minggu/1 kali
Orang Kristen yang Bertanggung Jawab/1 kali
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Jumlah Total Peserta yang ikut Kursus Online 2006: 157 orang
Jumlah Peserta Baru 2006: 93 orang
Jumlah Peserta yang lulus 2006: 110 orang
Jumlah terbit Edisi Berita PESTA: 12 edisi
Jumlah Pelanggan Berita PESTA : 747 anggota
Jumlah Pelanggan Baru 2006 : 160 anggota
Jumlah member milis Alumni PESTA: 86 anggota
Keadaan Keuangan YLSA
Jumlah Sumbangan 2006:
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Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Selamat bertemu di tahun yang baru. Kami percaya Anda memiliki semangat baru untuk
menjalani rencana-rencana yang telah Anda buat untuk tahun 2007 ini. Doa kami,
biarlah Tuhan turut bekerja di dalam hidup Anda sehingga apa yang Anda lakukan
menjadi sesuatu yang harum bagi nama-Nya.
Untuk memulai tahun 2007 ini Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) juga telah membuat
rencana-rencana. Namun, kami menyadari bahwa rencana-rencana tersebut tanpa
campur tangan Tuhan adalah sia-sia. Oleh karena itu, kami mohon dukungan doa Anda
semua agar YLSA terus berpegang pada komitmennya bahwa pelayanan ini adalah dari
Tuhan dan untuk Tuhan. Dan biarlah kemuliaan hanya bagi Dia!
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
1. Peluncuran Publikasi Baru YLSA

Di awal tahun ini, YLSA telah meluncurkan publikasi baru bertemakan kesaksian. Nama
yang dipakai untuk publikasi ini adalah "Kesaksian Cinta Kasih Allah" atau disingkat
KISAH. Publikasi KISAH yang diluncurkan perdana pada tanggal 8 Januari 2007 ini,
selanjutnya akan hadir setiap hari Senin di mailbox para pelanggannya. Tema-tema
yang diangkat cukup bervariasi, di antaranya adalah kesaksian pertobatan, kesaksian
hidup baru, kesaksian misi, kesaksian panggilan pelayanan, dan kesaksian lain-lain.
Selain menyajikan kisah kesaksian, publikasi KISAH juga menyediakan Pokok Doa
untuk Anda doakan. Juga, bagi Anda yang rindu membagikan berkat rohani yang Anda
terima dari Allah, Anda dapat ikut berpartisipasi dengan mengirimkan kesaksian Anda
untuk menjadi berkat bagi orang lain yang membacanya. Untuk itu, silakan bergabung
dan berpartisipasi untuk menjadi berkat bagi orang lain.
==> subscribe-i-kan-kisah(at)hub.xc.org [berlangganan]
==> staf-kisah(at)sabda.org [kontak redaksi]
==> http://www.sabda.org/publikasi/Kisah [arsip KISAH]

2. Update Situs Pelitaku
Situs Penulis Literatur Kristen dan Umum (PELITAKU) pada bulan Januari ini telah
menambahkan bahan sebanyak 30 artikel. Artikel-artikel yang ditambahkan cukup
beraneka ragam, dari tema bahasa dan sastra sampai ke kritik sosial. Harapan kami
penambahan artikel ini semakin memotivasi para penulis Kristen untuk terus
mengembangkan kemampuannya dalam menulis dan memajukan pelayanan literatur
Kristen di Indonesia.
==>http://pelitaku.sabda.org/

3. Update Situs GEMA
Situs GEMA di tahun 2007 ini ingin semakin meningkatkan pelayanannya bagi para
pengunjung. Untuk itu, situs, yang menyediakan berbagai bahan Kristen musik dan
audio serta link ke berbagai situs Kristen audio dan musik ini, telah menambah lebih
banyak lagi bahan lirik untuk kategori Kidung Pujian. Kiranya penambahan ini semakin
memperkaya tersedianya referensi lirik lagu-lagu yang bisa dipakai untuk meningkatkan
pelayanan puji-pujian di gereja-gereja Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
==> http://gema.sabda.org/

Gratis: Artikel Tokoh Kristen Gratis!
Ingin mendapatkan informasi gratis tentang tokoh-tokoh dunia yang kehadirannya
dipakai oleh Tuhan? Atau karya-karya tokoh Kristen ternama yang mampu mengubah
hidup manusia dengan pemikiran-pemikirannya yang luar biasa? Situs Bio-Kristi hadir
untuk Anda. Di dalamnya Anda bisa mendapatkan berbagai artikel tokoh Kristen yang
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telah dikategorikan ke dalam berbagai kategori. Berikut contoh artikel yang bisa Anda
dapatkan:
•
•
•

•
•

•

•
•
•

•

•

Kategori Teolog
==> http://biokristi.sabda.org/sabelius
Kategori Bapa Gereja
==> http://biokristi.sabda.org/aurelius_augustinus
Kategori Uskup
==> http://biokristi.sabda.org/polikarpus
==> http://biokristi.sabda.org/ignatius_dari_antiokhia
Kategori Reformator
==> http://biokristi.sabda.org/martin_luther_1483_1546
Kategori Misionaris
==> http://biokristi.sabda.org/lebih_jauh_tentang_dwight_l_moody_1837_1899
==> http://biokristi.sabda.org/elizabeth_betty_greene_1
Kategori Ilmuan (Linguis)
==>
http://biokristi.sabda.org/kenneth_lee_pike_linguis_yang_berjiwa_misionaris_0
Kategori Ilmuan (Ahli Matematika)
Kategori Ilmuan (Astronom)
==>http://biokristi.sabda.org/johannes_kepler
Kategori Ilmuan (Ahli Biologi)
==>
http://biokristi.sabda.org/louis_pasteur_1822_1895_ilmuwan_terkemuka_dan_pe
nentang_teori_evolusi
==> http://biokristi.sabda.org/georges_cuvier
Kategori Ilmuan (Ahli Kimia)
==>
http://biokristi.sabda.org/louis_pasteur_1822_1895_ilmuwan_terkemuka_dan_pe
nentang_teori_evolusi
Kategori Himne
==> http://biokristi.sabda.org/batu_penjuru_gereja

Kategori Ilmuan (Ahli Matematika) untuk sementara ini belum ada isinya. Bagi Anda
yang ingin mengirimkan informasi tentang ahli matematika Kristen, silakan
menghubungi webmaster Bio-Kristi. Selanjutnya untuk mengetahui artikel tokoh Kristen
yang lain, Anda dapat berkunjung ke:
==> http://biokristi.sabda.org/ [situs Bio-Kristi]
==> webmaster-Bio-Kristi(at)sabda.org [kontak Webmaster]
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Inside YLSA: Bersama Untuk Membangun
Retreat YLSA Tahun 2007

Mengawali tahun 2007 ini, YLSA mengadakan retreat yang dilaksanakan pada tanggal
25-27 Januari 2007 di daerah Wonorejo, Karanganyar. Tema "Bersama untuk
Membangun" dipilih sebagai perwujudan dari komitmen YLSA untuk merangkul setiap
orang yang terlibat di dalamnya menjadi suatu kekuatan untuk membangun kerajaan
Tuhan. Adapun fokus pelayanan YLSA tahun ini akan dititik beratkan pada
pengembangan dari 3 bidang pelayanan YLSA, yaitu pada komunitas, pelatihan, dan
pembangunan (hubungan dan sumber-sumber bahan).
Retreat yang diikuti oleh 20 orang staf YLSA ini berjalan dengan lancar dan banyak dari
staf yang mengaku mendapat berkat dan berkomitmen untuk ikut ambil bagian dalam
mengembangkan pelayanan YLSA ke depan. Berkat tidak hanya dirasakan dalam hal
pertumbuhan iman tapi juga dalam hal pertumbuhan kepribadian dan pengetahuan.
Salah satu sesi yang sangat membekali staf untuk maju melayani dengan lebih baik
adalah "Menjadi Pribadi yang Berkembang" yang dibawakan oleh pimpinan YLSA, Dra.
Yulia Oeniyati, M.Th. Sesi lain yang tidak kalah menariknya adalah sesi dengan topik
Strategi, Komunitas, Pelatihan, dan YLSA Membangun. Harapan kami apa yang sudah
dibahas bersama ini tidak hanya berhenti sebagai bekal teori saja tapi benar-benar bisa
diwujudkan dalam tindakan nyata.
Evaluasi pelayanan YLSA sepanjang tahun 2006 serta pembahasan program kerja
pelayanan YLSA tahun 2007 juga menjadi agenda penting dalam acara retreat tersebut.
Dari keseluruhan pembahasan tentang program kerja YLSA, kami juga mereview
catatan "Rencana YLSA Lima Tahun Mendatang (2004-2009)" yang dibuat pada tahun
2003 y.l. (http://www.sabda.org/ylsa/masa_depan). Dari laporan pelayanan selama 3
tahun terakhir ini kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena ada banyak dari rencana
5 tahun tersebut yang masih dan sedang berjalan dengan baik, bahkan ada yang sudah
berhasil dicapai di tahun 2006 yang lalu. Hal ini sangat menggembirakan dan memberi
semangat untuk maju terus. Puji Tuhan!
Adapun acara terakhir untuk menutup retret adalah "talent show" dari staf YLSA, tanpa
terkecuali pimpinan YLSA pun ikut ambil bagian dalam acara tersebut. Ternyata ada
banyak bakat terpendam dari para staf yang bisa dimunculkan dalam acara tersebut,
baik dari penampilan drama, menyanyi, pantomim, dll. Letih serasa tergantikan dengan
canda tawa bersama. Acara retreat YLSA akhirnya ditutup dengan doa bersama buat
pelayanan YLSA. Melihat hasil yang positif yang didapat, maka diharapkan acara retreat
seperti ini bisa menjadi agenda tahunan YLSA.
Kiranya retreat yang telah diselenggarakan tersebut memberikan dampak yang positif
bagi pelayanan YLSA di tahun ini, dan kami juga terus meminta dukungan dari Anda,
para Sahabat dan Pendukung YLSA agar pekerjaan-Nya di ladang YLSA ini bisa terus
dilakukan dengan lebih baik lagi. Marilah kita bersatu hati bersama-sama bekerja
12
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membangun kerajaan Tuhan dan biarlah nama Allah Bapa saja yang dipermuliakan.
Amin.

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

•

Mengucap syukur atas kehadiran publikasi baru, Kesaksian Cinta Kasih Allah
(KISAH). Kiranya publikasi ini dapat menjadi alat untuk menjangkau mereka yang
membutuhkan kasih Allah.
Mengucap syukur untuk update bahan di Situs Pelitaku dan Situs Gema. Kiranya
penambahan bahan ini dapat memperkaya sumber-sumber yang ada dan
menjadi bahan pelengkap untuk pelayanan.
Mengucap syukur atas penyertaan Tuhan untuk retreat staf YLSA yang bisa
terselenggara pada tanggal 25-27 Januari 2007. Kiranya, hasil retreat ini dapat
menambah semangat dan keyakinan seluruh staf YLSA untuk dapat melangkah
lebih mantap di tahun 2007.

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Februari 2007
•

•

Berdoa untuk upgrade Situs Humor dan juga pembuatan Situs KISAH yang
sedang berjalan saat ini. Harapan kami kedua situs ini bisa diluncurkan pada
Februari mendatang.
Berdoa untuk proyek situs SABDAweb baru yang sedang dalam perencanaan.
Seperti diketahui, Situs SABDAweb saat ini telah menjadi situs Alkitab Online
terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu situs Kristen yang paling banyak
dikunjungi. Situs ini akan diupgrade dengan teknologi yang lebih canggih dan
bahan yang lebih lengkap. Ini merupakan proyek yang cukup besar dan rumit.
Doakan supaya Tuhan memberi hikmat sehingga kesulitan-kesulitan bisa diatasi
dengan baik.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

Berdoa untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA yang sangat setia
mendampingi YLSA dengan doa, dana dan dorongan. Kami berdoa semoga
jalinan yang indah di dalam Kristus ini semakin erat dibina di tahun 2007 ini. Mari
terus berjuang bagi pekerjaan Tuhan.
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Appreciation
Ulang Tahun Staf YLSA

Bulan Januari ini bisa dibilang awal bulan yang penuh sukacita bagi salah satu staf
YLSA. Sadrah, salah satu staf yang kesehariannya menjadi koordinator divisi web ini
bertambah usianya pada tanggal 11 Januari 2007 yang lalu. Segenap keluarga besar
YLSA mengucapkan selamat berbahagia dan selamat menapaki hari-hari bersama
Tuhan. Hendaknya dia selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, diberikan roh
yang menyala-nyala untuk tetap setia dalam melayani Allah.
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Financial Report
LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Desember 2006
A. SUMBANGAN
Gunawan & Kristina (BCA)
NN, Jakarta (BCA)
Agus K. (BCA)
TELAGA (BCA)
NN, Jakarta
Uskarnadhi (BCA)
Budi Sulistio (BCA)
Yayasan Gloria
Tio A. (BCA)
Iwan S. (BCA)
Luky (BCA)
Bunga Bank
Pendapatan lain-lain
Total Sumbangan

1.000.000,00 12/4/06
1.000.000,00 12/4/06
500.000,00 12/4/06
500.000,00 12/7/06
1.000.000,00 12/11/06
50.000,00 12/15/06
300.000,00 12/19/06
250.000,00 12/21/06
50.000,00 12/24/06
200.000,00 12/24/06
500.000,00 12/25/06
8.910,00
123.900,00
___________
Rp
5.482.810,00

B. PENGELUARAN
Peralatan kantor
Produksi CD
HRD
Konsumsi Staf
Administrasi Bank
Beban Kantor
Kas Kecil
Beban Utility/Sumber Daya
Beban Perpustakaan
Komputer
Biaya Kepegawaian
Total pengeluaran

22.500,00
1.026.600,00
81.000,00
486.950,00
15.000,00
93.700,00
19.550,00
1.322.000,00
130.000,00
346.000,00
11.365.000,00
___________
Rp

14.908.300,00

Ucapan Terima Kasih
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang dilimpahkan-Nya bagi kita
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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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Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Pernahkah Anda mendengar pepatah ini, "Membaca mencerdaskan bangsa"? Itulah
juga yang menjadi salah satu kerinduan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) ketika
meluncurkan publikasi elektronik atau situs baru ke tengah masyarakat Kristen
Indonesia. Bahkan lebih, karena bukan kecerdasan intelektual semata namun juga
kecerdasan spiritual.
Situs KEKAL yang baru saja diluncurkan pada bulan Februari ini diharapkan bukan
hanya menambah sederetan panjang situs-situs yang telah dimiliki YLSA, tetapi terlebih
menyiapkan masyarakat Kristen untuk menggunakan setiap kesaksian yang ditulis
menjadi alat menyebarkan kasih-Nya. Kami mengucapkan terima kasih untuk semua
Sahabat YLSA yang terus mendukung pelayanan yang kami lakukan. Kiranya setiap
kemajuan yang kita lakukan bersama akan mendorong kita untuk semakin taat pada
panggilan yang telah Tuhan tetapkan bagi umat-Nya, yaitu menjadi garam dan terang
dunia.
Selamat bersaksi.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
1. Pembangunan (Development) Situs KEKAL

Tim Web YLSA menambah daftar panjang situs-situs yang dimiliki YLSA karena bulan
ini telah diluncurkan situs baru yang diberi nama "Kesaksian Kasih Allah" (KEKAl). Situs
KEKAL ini dibangun untuk melengkapi keberadaan publikasi KISAH yang diterbitkan
YLSA untuk membagikan kesaksian dari orang-orang percaya yang mengalami cinta
kasih Allah dalam hidupnya. Untuk memudahkan navigasi situs ini dilengkapi dengan
pilihan kategori kesaksian, yaitu Pertobatan, Hidup Baru, Panggilan Pelayanan, Misi,
dan Keajaiban Jasmaniah. Selain dapat membaca secara tersambung (online)
pengunjung juga diberikan kesempatan untuk memberikan komentar secara langsung
terhadap kesaksian yang disajikan. Namun untuk itu, Anda harus mendaftarkan diri
terlebih dahulu menjadi anggota. Bagi Anda yang berminat berpartisipasi mengisi situs
ini, disediakan panduan singkat menulis kesaksian yang bisa Anda jadikan acuan untuk
mulai menulis kesaksian Anda. Fasilitas pencarian juga disediakan untuk memudahkan
Anda dalam mencari topik-topik kesaksian yang Anda inginkan. Anda tertarik?
Segeralah berkunjung ke situs ini. Selamat berbagi berkat dengan sesama lewat situs
ini.
==> http://kekal.sabda.org/
Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan kesaksian secara rutin lewat e-mail,
daftarkan saja e-mail Anda dan setiap minggu Anda akan beroleh kiriman publikasi
KISAH.
==> < staf-kisah(at)sabda.org >

2. Peningkatan (Upgrade) Situs i-Humor
Puji Tuhan! YLSA baru saja meluncurkan situs i-Humor dengan wajah dan struktur data
yang baru (CMS Drupal). Bagi Anda yang belum mengenal situs i-Humor, inilah
kesempatan Anda untuk berkunjung dan mendapatkan berbagai humor segar, bersih
sekaligus memberkati. Pengunjung juga semakin dipuaskan dengan adanya
penambahan fasilitas keanggotaan yang lebih mengedepankan nilai interaktivitas.
Selain dapat mengirimkan langsung humor-humor segar yang sarat dengan pelajaran
tentang hidup, Anda juga dapat mengomentari setiap humor yang ditampilkan. Bagi
Anda yang sudah sering berkunjung, sekarang Anda dapat melihat judul-judul humor
terbaru langsung di halaman depan. Ayo, silakan berkunjung ke situs i-Humor dan
bersiaplah untuk berbagi tawa dan senyum!
==> http://humor.sabda.org/

3. Pemutakhiran (Update) Bahan di Situs Indo Lead
Sebanyak tujuh artikel baru dan dua buah tips menarik telah ditambahkan di situs Indo
Lead. Sajian baru tersebut diharapkan bisa menambah wawasan Anda seputar
kepemimpinan dan membantu Anda untuk menjadi seorang pemimpin Kristen yang baik
dan efektif. Beberapa artikel tersebut di antaranya adalah "Motivasi dan
18
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Kepemimpinan", "Pentingnya Menetapkan Tujuan", "Bagaimana Caranya Memberikan
Dampak", "Yosua dan Hukum Pengaruh", dan beberapa artikel bermanfaat lainnya.
Dalam tips berjudul "Penyelesaian Masalah", Anda bisa mendapatkan tujuh langkah
yang akan membantu para pemimpin dalam menyelesaikan suatu masalah. Masih
banyak tips lainnya yang bisa Anda dapatkan. Ayo, segeralah berkunjung ke:
==> http://lead.sabda.org/

4. Pemutakhiran (Update) Bahan di Situs e-Artikel
Pemutakhiran isi situs juga dilakukan pada situs e-Artikel. Sebanyak tujuh belas artikel
kini telah ditambahkan di situs tersebut. Penambahan artikel ini meliputi artikel-artikel
untuk kategori Doktrin, Buku, Alkitab, dan Anak. Silakan dapatkan artikel-artikel menarik
tersebut untuk menambah wawasan kekristenan Anda. Bagi Anda yang memiliki koleksi
artikel dan ingin membagikannya untuk memberkati orang lain, tersedia fasilitas untuk
mengirim bahan. Langsung saja arahkan penjelajah Anda ke:
==> http://artikel.sabda.org/

Gratis: Artikel Misi Gratis!
Tertarik untuk mengetahui apa yang Allah ingin kita lakukan bagi pelebaran KerajaanNya? Artikel-artikel menarik tentang misi bisa Anda dapatkan secara gratis melalui Situs
e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia). Harapan kami artikel-artikel misi ini
dapat memotivasi Anda untuk semakin giat melayani-Nya di ladang mana pun yang
disediakan Tuhan bagi Anda.
Kami tidak dapat menyebutkan satu per satu artikel yang tersedia, karena ada banyak
sekali (161 artikel). Tapi beberapa artikel tersebut akan kami sebutkan di bawah ini:
•

•

•

•

10 Alasan untuk Mempercayai Allah Menawarkan Hadiah yang Sempurna. Anda
akan mendapatkan sepuluh alasan Allah memberikan anugerah-Nya kepada
manusia. Baik itu anugerah keselamatan, kedamaian, pengampunan, dan
anugerah agung lainnya. Silakan dapatkan artikel lengkapnya di:
==>
http://misi.sabda.org/?q=10_alasan_untuk_mempercayai_allah_menawarkan_ha
diah_yang_sempurna
Apakah Gereja Rumah Itu? Ingin mengetahui apa itu gereja rumah? Bagaimana
gereja rumah dan apa yang dilakukan di dalam gereja rumah? Segera simak
artikelnya di:
==>http://misi.sabda.org/?q=apakah_gereja_rumah_itu
Bersaksi Tidak Sama dengan Memenangkan Jiwa. Masih bingung antara
bedanya bersaksi dan melayani? Dapatkan jawabannya di dalam artikel ini.
==> http://misi.sabda.org/?q=bersaksi_tidak_sama_dengan_memenangkan_jiwa
Diciptakan untuk Sebuah Misi. Yakin kalau Anda adalah rekan kerja Allah dalam
ladang Tuhan di dunia ini? Bahwa Anda diciptakan untuk sebuah misi oleh Allah.
Artikel ini akan menjawab semua pertanyaan Anda, bahwa misi adalah suatu hal
yang sangat penting untuk kita kerjakan bagi kemuliaan Allah. Silakan menengok
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artikelnya di:
==> http://misi.sabda.org/?q=diciptakan_untuk_sebuah_misi

Nah, dapatkan lebih banyak lagi artikel misi yang dapat menambah pemahaman Anda
tentang dunia misi di Situs e-MISI. Selamat berkunjung!
==> http://misi.sabda.org/

Stop Press
Berita PESTA: Berita Aktual PESTA Sebagai salah satu buletin elektronik YLSA, Berita
PESTA dihadirkan sebagai sarana untuk menyampaikan berita aktual seputar
pelayanan PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) kepada para peserta,
alumni dan simpatisan PESTA. Berita-berita yang ditampilkan dalam publikasi ini,
antara lain: jadwal pembukaan kelas teologia online, aktivitas pelaksanaan kelas-kelas
tersebut, kesaksian para peserta PESTA, update Situs PESTA, info ulasan situs atau
milis pendidikan teologia jarak jauh baik dari dalam maupun luar negeri, dan juga
perkembangan-perkembangan lain yang terjadi untuk kemajuan pelayanan PESTA.
Selain itu Berita PESTA juga menyajikan artikel dan renungan yang sangat bermanfaat
untuk menguatkan iman para pembacanya. Nah, jika Anda tertarik untuk mengenal
lebih jauh tentang PESTA, silakan daftarkan diri sebagai pelanggan Berita PESTA.
==> < daftar-berita-pesta(at)sabda.org > [berlangganan]
==> http://www.pesta.org/ [situs]
==> http://www.sabda.org/publikasi/berita_pesta/ [arsip]

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

•

Mengucap syukur atas penggunaan CMS Drupal di situs i-Humor, juga
perubahan tampilan dan penambahan fasilitas-fasilitas baru di dalamnya.
Kiranya kehadiran situs i-Humor dipakai Tuhan untuk memberkati para
pengunjung.
Puji Tuhan atas keberhasilan Tim Web YLSA dalam membangun situs KEKAL.
Doakan agar situs ini dapat dipakai untuk menjangkau mereka yang belum
mengenal kasih Tuhan.
Mari mengucap syukur juga untuk penambahan bahan di Situs Indo Lead dan
Situs e-Artikel. Berdoalah agar bahan-bahan baru ini dapat meperlengkapi para
pelayan Tuhan.

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Maret 2007
•

Saat ini Tim Web YLSA tengah mengerjakan peningkatan Situs C3I dan PEPAK.
Berdoalah bagi para staf yang mengerjakan tugas ini, kiranya Tuhan memberikan
kemampuan dan ketelitian yang diperlukan.

20
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•
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Mari bersyukur untuk setiap dukungan dan doa yang senantiasa diberikan oleh
para Sahabat YLSA. Kiranya jalinan yang indah di dalam Kristus ini semakin erat
dan kita dapat terus bahu-membahu dalam mengerjakan ladang yang sudah
dipercayakan-Nya. Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Anda.
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Appreciation
1. Ulang Tahun Staf YLSA

Hari Kamis, 1 Februari 2007 yang lalu, keluarga besar YLSA merayakan ulang tahun
salah seorang stafnya, Raka Sukma Kurnia. Perayaan sederhana diadakan sebagai
ucapan syukur atas penyertaan Tuhan terhadap Koordinator Editing Divisi Publikasi
YLSA ini. Keluarga besar YLSA mengucapkan selamat menikmati semua berkat Tuhan
di tahun ini.

2. Staf Baru YLSA
Mengucap syukur untuk staf baru YLSA, Kristina Dwi Lestari. Setelah melalui masa
percobaan selama dua bulan, akhirnya Kristina menjadi bagian dalam pelayanan YLSA
di Divisi Publikasi. Selamat bergabung Kristina! Selamat melayani dan lakukanlah yang
terbaik bagi Tuhan!

22

Berita YLSA 2007

Financial Report
LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Januari 2007
A. SUMBANGAN

Ir. Njoo Hwat Ling
W
10.000,00 1/24/2007
Surianto (BCA)
2.000.000,00 1/3/2007
NN, Solo (BCA)
50.000,00 1/4/2007
TELAGA (Lippo)
500.000,00 1/8/2007
NN, Jakarta (Lippo)
1.000.000,00 1/9/2007
Debora (BCA)
500.000,00 1/12/2007
Agustinus (BCA)
100.000,00 1/13/2007
Agus Pang (BCA)
125.000,00 1/16/2007
Tan Tjin S. (BCA)
400.000,00 1/18/2007
Nian Sasmita Sim (BCA)
5.770.969,00 1/25/2007
Agus (BCA)
125.000,00 1/30/2007
Bunga Bank
10.241,00
Sumbangan lain-lain
116.500,00
___________
Total Sumbangan
Rp
10. 697.710,00 + W 10.000,00
B. PENGELUARAN
Peralatan kantor
Beban internet
Produksi CD
HRD
Konsumsi staf
Administrasi bank
Beban kantor
Kas kecil
Beban utility/sumber daya
Beban perpustakaan
Retret
Biaya kepegawaian
Total pengeluaran

972.470,00
897.000,00
22.000,00
246.000,00
763.200,00
17.531,00
988.000,00
34.650,00
1.155.800,00
757.800,00
674.700,00
11.025.000,00
___________
Rp

17.554.151,00
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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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Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Pertama-tama, kami minta maaf sebesar-besarnya karena keterlambatan terbitnya
Publikasi Berita YLSA bulan Maret ini. Edisi bulan Maret ini seharusnya adalah untuk
edisi Paskah. Karena itu jangan heran jika Anda menemui sajian bahan-bahan Paskah
walaupun Paskah sudah berlalu. Harapan kami, Anda masih bisa menikmatinya dan
mendapat berkat darinya.
Walaupun terlambat, kami segenap Pengurus dan Staf YLSA ingin mengucapkan:
Selamat Paskah 2007!
kepada semua pendukung dan sahabat YLSA. Kiranya darah Kristus yang telah
tercurah lebih dari 2000 tahun yang lalu terus memberi kita semangat dan inspirasi bagi
hidup dan pelayanan kita hari ini.
Terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya!
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
1. Pemasangan Captcha di Situs-Situs YLSA

Setelah pemasangan Captcha (Completely Automated Public Turing test to tell
Computers and Humans Apart) pada formulir kontak e-mail, komentar, dan pengiriman
artikel di beberapa situs-situs YLSA (lihat Berita YLSA November 2006,
http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa/024/), kini skrip pengaman tersebut telah
dipasang juga di semua buku tamu di setiap situs YLSA yang lain. Pemasangan alat ini
adalah untuk tujuan keamanan sehingga mengurangi serangan spam. Karena itu,
pengunjung yang hendak mengirim saran, kritik, maupun komentar melalui buku tamu
harus terlebih dahulu menuliskan kode validasi berupa kombinasi huruf dan angka yang
ditampilkan. Mudah-mudahan hal ini akan meningkatkan efektifitas pelayanan YLSA.

2. Ada Bahan Baru di Situs e-Learning
Ingin mencari sumber bahan pelajaran Kristen dan pendidikan elektronik? Situs eLearning adalah pilihan tepat untuk Anda kunjungi. Bulan Maret ini kami telah
menambahkan dua bahan baru di Situs e-Learning. Satu bahan termasuk dalam
kategori praktika dengan judul "Menaklukkan Segala Pikiran Kepada Kristus" dan satu
lagi bahan dalam kategori sistematika berjudul "Manusia dari Penciptaan Sampai
Kekekalan". Bahan-bahan tersebut dapat Anda baca secara tersambung (online) atau
unduh secara gratis. Harapan kami, keberadaan bahan baru ini akan semakin
memperlengkapi pelayanan Anda. Oleh karena itu, segera dapatkan bahan-bahan
tersebut dengan mengunjungi alamat berikut:
==> http://learning.sabda.org/baca.php?b=manusia_dari_penciptaan
==> http://learning.sabda.org/baca.php?b=menaklukkan

3. Tambahan Bahan Baru di Situs SABDA.net
Kabar gembira bagi para sahabat YLSA yang memanfaatkan CD Sabda. Kini ada
tambahan bahan buku baru yang dapat Anda manfaatkan dengan mengunduhnya di
situs SABDA.net. Berikut bahan-bahan yang bisa Anda dapatkan situs SABDA.net.
•
•
•
•
•
•
•

Info untuk Lansia -- Dowload: LANSIA.801
PAK Anak -- Download: PAK.801
Homiletika: Pegangan Para Pelayan -- HOMILETIKA.801
Training Guru Sekolah Minggu Kelas Pemula -- Download: GSM.801
Doktrin Manusia dan Dosa -- Download: MANUSIADOSA.801
Pembimbing ke Dalam Teologia Sistematika -- Download: SISTEMATIKA.801
Teologia Kontemporer -- Download: TEOLOGIAKONTEMPORER.801

Silakan mengunjungi alamat di bawah ini, untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut.
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==> http://www.sabda.net/modul_buku/index.php [situs SABDA.net]

4. Bahan Audio Terbaru di Situs Telaga
Sahabat YLSA ingin mendapatkan solusi tentang masalah hidup dan keluarga dilihat
dari sudut pandang Kristiani? Tidaklah salah jika Anda memilih Situs Tegur Sapa
Gembala Keluarga (TELAGA) sebagai salah satu acuan. Situs TELAGA kini telah
menambah bahan audio terbarunya. Anda bisa mengunduh bahan-bahan ini, baik
dalam bentuk transkrip, mendengarkan versi audio, maupun memesan kaset/CD-nya.
Adapun bahan-bahan baru yang ditambahkan di antaranya adalah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Menolong Penderita Depresi.
Stroke dan Gangguan Otak Lainnya.
Mengendalikan Diri Sejak Dini.
Menyatakan Kasih kepada Anak.
Memelihara Rutinitas dalam Keluarga.
Mengatasi Kecanduan Terhadap Internet.
Pengakuan akan Kelemahan Diri.
Seni Memberi.
Sulitnya Mengampuni Orang Lain.
Sulitnya Mengampuni Diri Sendiri.
Perilaku Tindak Kekerasan.
Korban Tindak Kekerasan.

Ingin mengetahui isi dari bahan audio tersebut? Segeralah berkunjung ke: =
==> http://www.telaga.org/

Gratis: Naskah Drama Paskah
Naskah Drama dan Bahan Mengajar Seputar Paskah di Situs PEPAK Bagi Anda
sahabat YLSA yang berkecimpung dalam pelayanan anak dan ingin mendapatkan
bahan menarik untuk berbagai kegiatan Paskah, Situs PEPAK (Pusat Elektronik
Pelayanan Anak Kristen) telah siap melayani Anda dengan menyediakan bahan-bahan
gratis yang bisa Anda akses kapan saja. Selamat mencoba dan semoga anak layan
Anda semakin diberkati dan lebih dapat memaknai Paskah di hati mereka.
Naskah Drama Paskah
•
•
•

Drama: Di Taman Getsemani
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050734/
Drama: Yesus Telah Bangkit
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/010047/
Drama Interaktif: Bukit Tengkorak
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050745/
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Drama Interaktif: Akhir Cerita
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050752/
Naskah Drama: Ruang Atas
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/061088/
Naskah Drama: Memilih Salib
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/061095/ * Naskah Drama: Kubur yang
Kosong
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/061108/
Drama Interaktif: Perjamuan Terakhir Bersama Yesus
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050729/

Bahan Mengajar Seputar Paskah Beberapa bahan di bawah ini adalah bahan-bahan
mengajar yang bisa dipakai saat mengisi kegiatan Paskah bagi anak layan Anda.
•
•
•
•
•

Kegiatan Paskah
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050746/
Aneka Kegiatan Paskah
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/040439/
Kuis Paskah
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/010056/
Merencanakan Paskah Sekolah Minggu
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/000015/
Terimalah Salam Paskah Dariku
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/020060/
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Inside YLSA: Kebangkitan-Nya Memberiku Misi
Oleh: Yulia Oeniyati

“

"... Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia
tidak ada di sini .... "

”

— (Markus 16:6)—

Kalau Anda telah membaca keseluruhan Injil Markus, maka Anda akan merasakan
bahwa seakan-akan kepentingan Markus menuliskan bukunya hanyalah untuk
memaparkan fakta-fakta penting yang pembacanya harus ketahui. Karena itu, terlihat
tidak ada usaha untuk menyampaikannya dengan cara yang menarik dan persuasif,
apalagi bombastis, seperti layaknya para reporter zaman sekarang yang ingin beritanya
laris dibaca orang. Sebagian besar tulisan Markus bernada datar, jujur dan apa adanya.
Salah satu kejujuran Markus dalam memberitakan fakta, yang apa adanya, terlihat dari
kisahnya dalam menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Jika tujuan Markus
memberitakan kebangkitan Kristus adalah untuk meyakinkan pembacanya, maka ia
akan menceritakan berita yang bagus-bagus saja dan menutupi fakta-fakta yang
meragukan. Tapi yang diceritakan Markus adalah kebalikannya yaitu memperlihatkan
bahwa ternyata murid-murid Yesus pun tidak percaya tentang kebangkitan Kristus. Tapi
justru inilah yang membuat kita percaya bahwa dokumen yang ditulis Markus bisa
dipercaya.
Latar belakang Markus 16 adalah menceritakan tentang para wanita yang datang ke
kubur Yesus. Markus membeberkan kenyataan bahwa tujuan wanita-wanita murid
Kristus ini datang ke kubur bukanlah untuk membuktikan bahwa kata-kata Yesus yang
telah mereka dengar sebelumnya adalah betul, yaitu Ia akan bangkit dari kematian.
Tapi, tujuan mereka datang ke kubur adalah untuk memberi rempah-rempah dan
meminyaki mayat Yesus. Itu sebabnya yang mereka kuatirkan ketika akan berkunjung
ke kubur adalah bagaimana cara menggulingkan batu besar yang menutupi kubur.
Mereka sangat terkejut ketika mendapati bahwa batu besar yang mereka kuatirkan itu
sudah terguling. Apalagi ketika mengetahui bahwa mayat Yesus sudah tidak ada. Tapi
sekali lagi, Markus dengan jujur mencatat bahwa mereka menangis dan meratap karena
mayat Yesus telah dicuri orang. Mereka sungguh percaya bahwa itulah akhir kehidupan
Yesus, yaitu kematian.
Puji Tuhan, Allah tidak menyerahkan kita pada keputusasaan dan Ia tidak menyerah
karena kebebalan kita. Ia mengirimkan malaikat-Nya untuk sekali lagi mengirimkan
berita dan mengingatkan mereka: "... Kamu mencari Yesus orang Nazaret, yang
disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini ... " Berita yang sederhana dan apa
adanya ini masih terus dikumandangkan Allah di tengah-tengah manusia yang tidak
percaya. Tapi kali ini Allah tidak lagi memakai malaikat, tetapi Ia memakai Anda dan
saya, anak-anak yang telah ditebus-Nya, untuk memberitakannya kepada orang-orang
yang putus asa dan bebal. Maukah Anda?
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Selamat memberitakan berita Paskah:
HE IS RISEN!
IA TELAH BANGKIT!

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

Puji Tuhan untuk tugas-tugas Divisi Web yang bisa terlaksana bulan ini, seperti
terpasangnya Captcha di situs-situs YLSA dan juga penambahan bahan-bahan
baru di situs e-Learning dan situs SABDA.net. Biarlah pelayanan Divisi Web
YLSA ini bisa semakin memperlengkapi masyarakat Kristen Indonesia.
Mengucap syukur juga atas penambahan bahan audio di situs Telaga. Kiranya
bermanfaat dan semakin menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan bahanbahan ini.

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA April 2007
•

Berdoa bagi Tim Web YLSA yang sedang mengerjakan pemutakhiran Situs C3I,
PEPAK, YLSA, dan SOTeRI. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat agar Tim
Web bisa menyelesaikan tugas-tugas ini dengan baik dan tepat waktu.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

Mari berdoa untuk persiapan kita semua dalam menyambut Paskah 2007.
Kiranya kita dapat menjadikan momen penting ini untuk menghayati anugerah
keselamatan yang telah Tuhan berikan melalui pengorbanan anak-Nya Tuhan
kita Yesus Kristus.

•

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. Staf Keluar

Awal bulan Maret ini, rekan kami Lisbet (Pimred e-JEMMi) dan Sadrah (Koordinator
Web) sudah tidak melayani di YLSA. Terima kasih atas kontribusi tenaga, pikiran bagi
pengembangan pelayanan di YLSA selama ini. Keluarga besar YLSA mendukung
mereka berdua dalam doa untuk keberhasilan dan pelayanannya di tempat lain. Kiranya
mereka terus dipakai Tuhan lebih luar biasa lagi. Tuhan memberkati.

2. Anggota Keluarga Baru
Bulan Maret ini juga menjadi bulan yang penuh kebahagiaan. Salah seorang staf YLSA
dari Divisi Administrasi, Ibu Melina Martha Anggrahini, dan suaminya Bapak Agus
Setianto, telah dianugerahi putra pertama. Bayi mungil yang dinamai Dimas Marceliano
Putranto, lahir pada tanggal 2 Maret 2007 di Rumah Sakit Puri Asih, Salatiga. Mari kita
doakan, kiranya Dimas menjadi anak yang mengasihi Tuhan dan orang tuanya.
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Financial Report
LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Februari 2007
A. SUMBANGAN
NN, Jakarta (BCA)
TELAGA (BCA)
Lesminingtyas (BCA)
Surianto (BCA)
NN, Jakarta (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Bunga bank
Sumbangan lain-lain
Total sumbangan

50.000,00
500.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.000.000,00
250.000,00
250.000,00
29.864,00
141.000,00
___________
Rp

1/02/07
8/02/07
8/02/07
11/02/07
12/02/07
13/02/07
27/02/07

6.220.864,00

B. PENGELUARAN
Peralatan kantor
Beban internet
Produksi CD
Perjalanan dinas
HRD
Konsumsi staf
Administrasi bank
Beban kantor
Kas kecil
Beban utility/sumber daya
Beban perpustakaan
Beban komputer
Biaya kepegawaian
Total pengeluaran

273.000,00
350.000,00
5.021.500,00
56.000,00
13.800,00
888.400,00
22.518,00
93.000,00
28.600,00
1.028.500,00
54.000,00
45.000,00
12.400.000,00
___________
Rp

20.274.318,00

Ucapan Terima Kasih
Untuk kesekian kalinya, kami mengucapkan terima kasih kepada para donatur yang
telah dengan setia berbagi berkat dan beban dengan kami. Kontribusi Anda sangat
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berguna bagi kemajuan pelayanan ini. Biarlah Tuhan yang membalas kebaikan Anda
semua.
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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Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Pertama-tama kami minta maaf atas keterlambatan kami dalam mengirimkan Berita
YLSA edisi April 2007 ini. Kami berharap Anda bisa memaafkannya.
Selain beberapa berita kegiatan, kami juga menghadirkan informasi bagi Anda yang
ingin mendapatkan buku online gratis tentang pelayanan konseling. Kiranya melalui
buku-buku gratis yang disediakan oleh YLSA ini, kita dapat menambah wawasan agar
mampu melayani orang-orang yang membutuhkan dengan lebih baik.
Kami juga mengharapkan dukungan doa Anda semua untuk penambahan tenaga SDM,
khususnya programmer. Ada banyak proyek yang saat ini masih menunggu untuk bisa
dikerjakan. Sebelum dan sesudahnya kami mengucapkan terima kasih untuk dukungan
doa para Sahabat sekalian.
Selamat melayani.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
1. Pemasangan Snap Shots di Situs SABDA.org

Situs SABDA.org kini telah dilengkapi dengan satu fitur baru yang disebut Snap Shots.
Fitur ini memungkinkan para Sahabat YLSA untuk melihat tampilan halaman setiap
situs YLSA. Anda hanya perlu mengarahkan kursor ke salah satu tautan situs dan
sebuah jendela popup kecil akan muncul dengan menampilkan halaman situs tersebut.
Snap Shots merupakan sebuah fitur yang disediakan oleh situs Snap.com. Dengan fitur
ini, sebuah tautan tidak sekadar teks saja, tapi juga menghadirkan informasi visual
sesuai dengan kondisi halaman situs terkait. Sebagai contoh, ketika Anda mengarahkan
kursor ke tautan situs SABDA Space, halaman utama SABDA Space dengan judul blog
terkini akan tampil, meski dengan huruf yang relatif kecil.
Untuk mencobanya, segeralah kunjungi situs SABDA.org.
==> http://www.sabda.org/

2. Partisipasi YLSA dalam Media Breakthrough Prayer di Jakarta
Pada tanggal 21 April 2007, YLSA menghadiri pertemuan "Media Breakthrough Prayer"
yang diadakan oleh Transformation Connection Indonesia (TCI), Jakarta. TCI adalah
sebuah wadah yang memfasilitasi berbagai Focus Ministry (FM) di Indonesia. Fokus
Media Ministry adalah salah satunya. Acara Media Breakthrough Prayer ini dihadiri oleh
beberapa praktisi media cetak dan elektronik di Indonesia. Beberapa di antaranya
adalah U Channel, Solusi dari CBN, JDN, NTV, serta beberapa stasiun radio, salah
satunya Radio suara Gratia dari Cirebon.
Selain bertujuan mendoakan pelayanan media di Indonesia, acara ini diharapkan dapat
lebih mengakrabkan para pelaku pelayanan media sebagai rekan kerja Allah untuk
mentransformasi bangsa. Kehadiran YLSA dalam acara ini menjadi pelengkap
keberadaan kepelbagaian media yang ada karena YLSA ternyata adalah satu-satunya
yayasan yang bergerak dalam bidang pelayanan melalui internet dan TI.
Kesempatan berada di Jakarta ini juga digunakan YLSA untuk bertemu dengan
beberapa mitra, sahabat, dan donatur YLSA yang berada di Jakarta, sekaligus untuk
membagi-bagikan CD SABDA dan CD-CD Audio Alkitab yang diproduksi YLSA. Selain
itu, ada juga kesempatan bertemu dengan wartawan Majalah Penyuluh yang sempat
mewawancarai Ibu Yulia sebagai pimpinan YLSA. Dengan dimuatnya wawancara
tersebut, harapan kami, YLSA bisa semakin dikenal, khususnya oleh para hamba
Tuhan di lingkungan Gereja Bethel Indonesia (GBI), mengingat Majalah Penyuluh
adalah majalah yang disiapkan oleh Sinode GBI diperuntukkan bagi para hamba Tuhan
di lingkungan GBI Indonesia.
[[Catatan: Untuk Anda ketahui hasil wawancara tersebut akan kami jadikan suguhan
dalam Kolom Inside YLSA untuk Edisi Berita YLSA bulan Mei mendatang.]]
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3. PESTA: Kelas KRP Periode Maret/April 2007 Tengah Berjalan

Setelah sukses dalam penyelenggaraan kelas Kehidupan Rasul Paulus (KRP) di tahun
2005, tahun ini PESTA kembali menyelenggarakan kelas KRP bagi para peserta alumni
PESTA (mereka yang telah lulus kelas Dasar-dasar Iman Kristen). Kelas KRP ini diikuti
oleh 22 orang peserta dengan semangat dan antusias yang sangat menggembirakan.
Bagi Sahabat YLSA yang berminat untuk mengetahui informasi lain mengenai PESTA
Online, atau tertarik mengikuti salah satu kursus PESTA yang diselenggarakan, silakan
berkunjung ke alamat berikut.
==> http://www.pesta.org/

Gratis: Buku Konseling Online di Situs C3I
Ingin membaca buku-buku seputar konseling Kristen secara gratis? Christian
Counseling Center Indonesia (C3I) menyediakan buku-buku seputar konseling Kristen
yang dapat menambah wawasan dan memperlengkapi Anda dalam pelayanan
konseling. Berikut tujuh buku yang bisa Anda peroleh dengan gratis.
•

Kursus Pelayanan Pribadi

Tidaklah mudah menjadi seorang konselor. Namun, buku karangan Ev. Ir. Andreas
Samudera ini akan memberikan pengetahuan kepada kita untuk menjadi seorang
konselor yang sesuai dengan iman Kristen. Terdapat enam belas bab yang membahas
apa dan bagaimana menjadi seorang konselor yang siap melayani orang lain dengan
cara Allah. Segeralah kunjungi alamat di bawah ini untuk membaca atau mendapatkan
bahan tersebut.
==> http://c3i.sabda.org/online_book/bab/?id=193&mulai=0
•

Buku Pegangan Pelayanan

Diterjemahkan dari "The Billy Graham Christian Worker's Handbook", buku ini berisi
petunjuk-petunjuk praktis bagi para konselor untuk menghadapi berbagai masalah
masa kini. Masalah yang dibahas di antaranya masalah aborsi, ajaran sesat, masalah
pernikahan, dan masalah lain yang banyak terjadi dalam kehidupan kita. Dalam buku
ini, Anda akan diberi strategi untuk memberi bimbingan kepada saudara kita yang
sedang mengalami masalah tersebut. Ayo! Segera kunjungi alamat di bawah ini dan
jadilah pelayan yang siap membantu saudara-saudara kita.
==> http://c3i.sabda.org/online_book/bab/?id=234&mulai=0
•

200 Topik Penting dari SABDA

Dua ratus topik penting yang disajikan meliputi topik iman Kristen, permasalahan
kehidupan sehari-hari, dan topik-topik lain dengan kuipan ayat-ayat pendukung. Silakan
berkunjung ke alamat di bawah ini untuk semakin meningkatkan iman kita.
==> http://c3i.sabda.org/topik200/?id=308&mulai=0
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Menjawab Pertanyaan Kontemporer

Apakah sebagai orang percaya Anda kadang dipusingkan dengan pertanyaanpertanyaan tentang doktrin, teologi tentang Yesus Kristus, gereja dan pelayanan,
pembahasan Alkitab, sampai masalah kehidupan Kristen? Buku karya Dr. David Pan
Purnomo berjudul "Menjawab Pertanyaan Kontemporer" ini bisa membantu menjawab
pertanyaan Anda tentang hal-hal tersebut. Tunggu apa lagi? Segeralah berkunjung ke
alamat di bawah ini.
==> http://c3i.sabda.org/online_book/bab/?id=661&mulai=0
•

Ayat yang Tepat

Buku ini berisi ayat-ayat yang baik sekali untuk pelayan-pelayan Kristen yang ingin
mempelajari Alkitab lebih dalam. Anda akan mendapatkan serangkaian ayat Alkitab
yang sesuai bagi mereka -- termasuk pelayan sendiri -- yang membutuhkan jawaban
dalam permasalahannya atau juga mungkin pelayan sendiri yang harus mengalami
permasalahan. Karya R.A. Torrey ini dapat Anda temukan di alamat:
==> http://c3i.sabda.org/online_book/bab/?id=662&mulai=0
•

Langkah-Langkah Menuju Kemerdekaan

Buku "Langkah-Langkah Menuju Kemerdekaan di Dalam Kristus" ini diterjemahkan dari
buku "Steps to Freedom in Christ" karya Neil T. Anderson. Melalui buku ini, Anda akan
menemukan langkah-langkah yang harus di tempuh orang Kristen untuk memperoleh
kemerdekaan sejati. Ayo, segeralah berkunjung ke alamat di bawah ini.
==> http://c3i.sabda.org/online_book/bab/?id=663&mulai=0
•

Info untuk Lansia

Apakah saat ini orang tua Anda sudah memasuki masa lansia? Atau Anda sendiri
sedang menjalani masa-masa tersebut? Ada banyak masalah yang dihadapi para
lansia, baik itu masalah hidup, ketakutan akan kematian sampai masalah kesehatan
atau berbagai penyakit yang sering diderita. Buklet ini akan membantu Anda dan orangorang di sekitar Anda yang sedang menghadapi atau menjalani masa-masa tersebut.
Segera dapatkan berkat dari buklet terbitan Yasuma ini.
==> http://c3i.sabda.org/online_book/bab/?id=796&mulai=0

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•
•

Puji syukur untuk kerja keras tim Web yang telah mengupayakan terpasangnya
snap shot di situs SABDA.org.
Mengucap syukur juga untuk keterlibatan YLSA dalam acara "Media
Breakthrough Prayer" di Jakarta. Kiranya semakin memberikan semangat
kepada kita untuk meningkatkan kesatuan Tubuh Kristus dalam pelayanan media
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•

bagi Tuhan. Doakan untuk jalinan kerja sama dengan para pelayan di berbagai
bidang media lainnya.
Mengucap syukur juga untuk kelas KRP periode Maret/April 2007 yang sedang
berlangsung. Semoga dengan berjalannya kelas ini, para peserta semakin
diberkati dan Kursus Jarak Jauh PESTA dapat menjangkau lebih banyak jiwajiwa yang haus akan firman Tuhan.

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Mei 2007
•

•

•

Tim Web akan mengerjakan pemutakhiran situs YLSA dan situs PEPAK.
Berdoalah bagi setiap anggota tim yang mengerjakannya agar diberi ketelitian
dan kemampuan yang cukup dalam mengerjakannya.
Berdoa untuk undangan ekspo pelayanan yang disebut sebagai "Challenge
2007" dari Seksi Kerohanian Universitas Maranatha, Bandung. YLSA diundang
untuk memberikan presentasi bagi para mahasiswa Kristen di sana supaya lebih
terbuka wawasannya untuk terlibat dalam pelayanan di dunia IT.
Berdoa untuk penyebaran CD-CD Audio Alkitab bahasa Indonesia, Jawa dan
Sunda sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak pendengarnya.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

•

Mengucap syukur untuk perayaan Paskah di berbagai gereja Tuhan. Kiranya
kebangkitan-Nya semakin menyemangati kita untuk terus melaksanakan tugas
dan kewajiban pelayanan yang telah dipercayakan dan diteladankan Kristus bagi
kita.
Ucapan syukur juga untuk keberadaan para Sahabat YLSA yang terus diberi
beban dan kemampuan untuk terus mendukung YLSA, baik dalam doa, dana,
perhatian, dan segala kerja samanya. Semoga kita tetap dapat saling membahu
dalam melakukan pekerjaan Allah di dunia ini.
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Appreciation
1. Ulang Tahun Staf

Bulan April adalah bulan sukacita bagi kami karena dua orang staf YLSA memperoleh
berkat penambahan usia dari Tuhan. Mereka adalah Melina Martha Anggrahini (staf
Administrasi) dan Kristina Dwi Lestari (staf Publikasi) yang sama-sama merayakan
ulang tahunnya pada tanggal 30 April. Segenap keluarga besar YLSA mengucapkan
selamat dan semoga kasih Tuhan melimpah seiring betambahnya usia mereka. Tuhan
Yesus memberkati.

2. Staf Baru YLSA
Mengucapkan selamat kepada Yohanna Prita Amelia atas bergabungnya di pelayanan
YLSA. Setelah melewati masa percobaan selama dua bulan, akhirnya Yohanna -begitu panggilannya -- ikut bergabung membantu di Divisi Web dan Publikasi. Selamat
bergabung Yohanna, berikanlah yang terbaik bagi kemuliaan Tuhan saja. Selamat
berkarya.

Letters from Friends
1. From: Frans <mam_bezak(at)xxxx>
>Gimn lingkup pelayanan YLSA dan Apa syarat keanggotaan YLSA?
Redaksi: Terima kasih untuk surat Anda. Mudah-mudahan penjelasan kami berikut ini
bisa menolong Anda untuk mengetahui lebih banyak tentang YLSA.
Keanggotaan YLSA ditujukan bagi mereka yang terbeban untuk mendukung YLSA baik
dalam doa, dana, dan daya. Caranya mudah sekali, yaitu dengan mengirimkan alamat
e-mail dan berjanji untuk berdoa bagi pelayanan YLSA secara rutin.
Pelayanan YLSA memiliki empat fokus, meliputi berikut ini.
1. Biblical Computing and Resources
Dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi pemrograman komputer untuk
mempelajari Alkitab, YLSA telah meluncurkan Software Alkitab, bahan-bahan
referensi/Biblika elektronik, proyek multi-Interlinier (ITL), dan juga CD-CD Alkitab
audio dalam bahasa Indonesia dan bahasa Daerah.
2. Digital Publishing and Electronic Libraries
Sumber-sumber bahan kekristenan elektronik, yang tercakup dalam e-Libraries,
perlu disebarluaskan pemakaiannya, melalui situs-situs, publikasi elektronik, dan
CD-CD sumber bahan dari berbagai bidang pelayanan dengan jumlah materi
yang sangat lengkap, mencakup di bawah ini.
o Pelayanan Misi
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Pelayanan Anak
Pelayanan Konseling
Pelayanan Leadership
Pelayanan Penulis Kristen
Pelayanan Pendidikan (artikel-artikel, jurnal teologia, dll.)
Pelayanan Penjangkauan (humor, kesaksian, renungan, dll.) Daftar Situs
YLSA -- SABDA Katalog
==> < http://katalog.sabda.org/ > Daftar Publikasi YLSA -- SABDA.org
==> < http://www.sabda.org/publikasi >
 Christian e-Communities
Indonesia perlu memiliki komunitas Kristen online yang dapat
memberi dampak besar bagi perubahan dan perkembangan
pelayanan di Indonesia melalui berbagai bentuk pelayanan
interaktif di internet, yaitu milis, blog, dan forum Kristen, dan
sebagainya.
 Digital Learning and Training
YLSA telah berhasil menyediakan pusat belajar online bagi
masyarakat Kristen Indonesia (Christian Community Learning
Center) melalui kursus/kelas Teologia Online (PESTA) dan
membangun jaringan mitra konsultasi tentang pelayanan TI
bersama lembaga-lembaga Kristen lain.

2. From: "Eny Setyawati" <eny.setyawati(at)xxxx>
>Yth Lembaga SABDA
>Melalui surat ini kami mengundang Lembaga SABDA untuk ambilbagian dalam ekspo
>yang kami selenggarakan pada:
>Hari : Senin dan Selasa
>Tanggal: 14 - 16 Mei 2007
>Tempat : GSG
>Tujuan kami menyelenggarakan ekspo ini, agar staf dan mahasiswa
>dapat melihat pelayanan yang ada di kampus maupun luar kampus,
>dan juga membukakan keterpanggilan mereka di ladang pelayanan.
>Demikian permohonan kami, mohon konfirmasi lebih lanjut.
>
>In His ministries
>Eny setyawati
Redaksi:
Terima kasih banyak untuk undangan ini. Kami tentu senang sekali bisa ambil bagian
dalam ekspo pelayanan di Univ. Maranatha. Selain untuk membagikan visi dan misi
pelayanan YLSA, kami juga bersedia membagi-bagikan CD SABDA dan CD-CD Audio
Alkitab kepada mahasiswa di Univ. Maranatha yang menghadiri ekspo ini. Selamat
bertemu di Bandung.
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Financial Report
LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Maret 2007
A. SUMBANGAN

Mikey (BCA)
Rp 100.000,00 5/3/07
Gunawan (BCA)
Rp 1.000.000,00 5/3/07
TELAGA (BCA)
Rp 500.000,00 7/3/07
Victor (BCA)
Rp 100.000,00 10/3/07
Yayasan Gloria (BCA) Rp 250.000,00 28/3/07
Bunga bank
Rp
7.264,00
___________
Total sumbangan
Rp
1.957.264,00
B. PENGELUARAN
Peralatan kantor
Rp 5.025.000,00
Konsumsi staf
Rp
552.000,00
Pengiriman CD
Rp
20.300,00
Administrasi bank Rp
17.748,00
Beban kantor
Rp
30.000,00
Kas kecil
Rp
49.500,00
Beban utilities
Rp 1.199.800,00
Beban internet
Rp
364.000,00
Tanah & bangunan Rp 1.150.000,00
Perpustakaan
Rp
185.000,00
Biaya kepegawaian Rp 10.655.000,00
___________
Total pengeluaran Rp
19.248.348,00
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:
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YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Membagikan visi pelayanan yang Tuhan berikan kepada orang lain sangatlah penting.
Sebab manusia pada dasarnya tidak dirancang untuk hidup sendiri. Dengan
membagikan visi, kita dapat berbagi beban dan saling mendukung dalam doa. Tuhan
tidak pernah menginginkan kita bekerja dan melayani sendiri. Pekerjaan Tuhan terlalu
besar untuk dikerjakan seorang diri. Demikianlah tujuan YLSA ketika membagikan visi
pelayanannya kepada mahasiswa Kristen Univ. Maranatha dan Institut Harapan Bangsa
di Bandung (simak di kolom Berita). Selain mengajak mereka mengenal pelayanan
YLSA dan memanfaatkannya, kami juga ingin berbagi beban agar ada mahasiswa yang
nantinya mau ikut terlibat melayani bersama melalui media pelayanan komputer dan
internet.
Nah, pada kesempatan ini, silakan simak artikel wawancara oleh wartawan Penyuluh
kepada YLSA. Kiranya visi pelayanan Biblical Computing yang kami bagikan ke banyak
orang ini dapat menjadi berkat. Simak juga berita-berita kami yang lain.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News

1. Undangan Presentasi di Universitas Kristen Maranatha Bandung
Universitas Kristen Maranatha Bandung mengundang Yayasan Lembaga SABDA
(YLSA) untuk hadir dan mempresentasikan pelayanan YLSA di acara "Challenge 2007",
yaitu ekspo pelayanan untuk mahasiswa pada tanggal 14 -- 15 Mei 2007. Salah satu
tujuan ekspo ini adalah untuk membuka wawasan para mahasiswa tentang ladangladang pelayanan yang tersedia. Pada kesempatan ini, selain memberikan 2 kali
presentasi, YLSA juga membuka stand untuk mempertunjukkan berbagai produk
pelayanan dan membagikan brosur serta berbagai CD produk YLSA, di antaranya CD
SABDA 3.0, CD Chinese Treasure, CD Alkitab Audio MP3 Perjanjian Baru dalam
bahasa Indonesia sehari-hari (BIS), bahasa Indonesia Terjemahan Baru (TB), bahasa
Jawa, dan juga bahasa Sunda.
Kami sangat senang menghadiri acara seperti ini karena YLSA rindu pelayanaannya
dikenal, khususnya oleh kalangan kaum muda. Biarlah visi yang telah ditaburkan dapat
menjadi inspirasi bagi para mahasiswa sehingga ketika nanti mereka terjun di
masyarakat mereka dapat terus merelasikan hidup mereka dengan pelayanan yang ada
di sekitar mereka. Puji Tuhan.

2. Undangan Pelayanan di Bandung
Kesempatan berada di Bandung pada tanggal 14 -- 15 Mei 2007 juga dimanfaatkan
YLSA untuk bertemu dengan lebih dari 50 mahasiswa dari Institut Teknologi Harapan
Bangsa dalam acara "Spiritual Leadership Training ITHB" dan juga 20 mahasiswa
Sekolah Misi Bandung. Dengan membagikan apa yang dilakukan oleh YLSA,
diharapkan mahasiswa lebih terbuka wawasannya untuk melayani di bidang yang
sampai saat ini masih belum banyak dikerjakan, yaitu di bidang IT. Kesempatan untuk
melayani di dunia IT sangat terbuka lebar, namun sering kali kurang dimengerti. Doakan
supaya visi yang telah dibagikan ini bisa bertumbuh dalam pikiran dan hati mahasiswa
sehingga dalam hidup ke depannya nanti, mereka tidak hanya memikirkan tentang
hidup pribadi saja tapi bagaimana hidupnya bisa dipakai Tuhan untuk kemuliaan namaNya. Dalam kesempatan ini kami juga membagikan CD SABDA dan CD-CD Alkitab
Audio MP3.
Selain bertemu mahasiswa, kami juga bertemu dengan beberapa rekan pelayanan dari
beberapa organisasi Kristen lain. Selain saling menguatkan dan berbagi beban, kami
juga membagikan CD SABDA dan CD-CD Alkitab Audio MP3. Puji Tuhan, CD-CD
tersebut sangat disambut baik dan akan menjadi salah satu alat yang membantu
kemajuan pelayanan mereka, terutama CD Alkitab Audio MP3 Bahasa Sunda.

3. Undangan "2nd Annual Gathering IT Ministry"
Pada tanggal 16 Juni 2007 YLSA akan menghadiri undangan untuk mengikuti "2nd
Annual Gathering IT Ministry". YLSA mendapat waktu kurang lebih satu jam untuk
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memberikan presentasi tentang visi dan misi pelayanan YLSA kepada semua peserta
yang hadir dalam pertemuan ini. Tema yang diangkat pada "2nd Annual Gathering IT
Ministry" ini adalah "What is IT roles in Christian Ministry". Doakan kiranya melalui
pertemuan ini semakin banyak anak Tuhan yang terbeban untuk terlibat dalam
pelayanan IT sehingga dapat memberi dampak bagi perkembangan pelayanan di
Indonesia secara menyeluruh.

4. Berdiskusi Lewat Forum Diskusi di Situs Pelitaku
Untuk menghadirkan nuansa yang lebih interaktif, situs Pelitaku kini dilengkapi dengan
sebuah forum diskusi. Forum diskusi ini membuka tiga topik utama diskusi yang
dilengkapi dengan beberapa subtopik sesuai dengan topik utamanya.
Pada topik Publikasi e-Penulis, Anda dapat berdiskusi tentang publikasi e-Penulis
maupun hal-hal seputar e-Penulis. Pada topik Ayo Menulis!, Anda dapat berbincangbincang berbagai hal tentang bagaimana menulis dan hal-hal seputar tulis-menulis;
termasuk masalah EYD dan cara memublikasikan tulisan. Sedangkan di topik Umum,
Anda bisa menginformasikan berbagai hal seputar lomba menulis, seminar, maupun
informasi terbaru dari dunia tulis-menulis.
Kehadiran forum diskusi di situs Pelitaku kami harap dapat meningkatkan intensitas
para Sahabat YLSA dalam meningkatkan kemampuan dalam bidang tulis-menulis.
Berikan talenta Anda untuk kemuliaan nama Tuhan.
==> http://pelitaku.sabda.org/ [situs Pelitaku]
==> http://pelitaku.sabda.org/forum [Forum]

5. Penambahan Artikel di Situs e-Artikel
Kebutuhan untuk belajar dan menambah pengetahuan jelas adalah kebutuhan semua
orang yang ingin berkembang, termasuk orang Kristen. Membaca beragam artikel lewat
internet dapat menjadi salah satu alternatif. Nah, berikut ini adalah berita baik dari situs
e-Artikel karena belum lama ini, e-Artikel telah menambah sejumlah artikel baru yang
bisa Anda baca secara online. Artikel-artikel baru tersebut meliputi, 2 artikel Keluarga, 7
artikel Kesaksian, dan 6 artikel Konseling. Jumlah ini menambah koleksi jumlah artikel
yang sudah ada sebelumnya. Saat ini, sudah ada lebih dari 450 artikel di e-Artikel yang
bisa Anda nikmati. Segeralah kunjungi alamat berikut untuk mulai membaca artikelartikel baru yang kami pasang.
==> http://artikel.sabda.org/

Gratis: Kesaksian Gratis di Situs Kekal
Sahabat YLSA, seberapa besar campur tangan Tuhan atas kehidupan Anda? Tuhan
selalu bekerja dengan sempurna ketika kita menghadapi masalah dalam hidup kita,
bukan? Untuk menambah referensi Anda akan cinta kasih Allah, situs Kekal (Kesaksian
Kasih Allah) menyediakan artikel-artikel kesaksian untuk Anda.
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Beberapa kategori yang bisa Anda dapatkan di antaranya berupa kesaksian pertobatan,
hidup baru, panggilan pelayanan, misi, dan keajaiban jasmaniah. Berikut beberapa
petikannya.
•

Peluru Allah

Kesaksian pertobatan dari Thompson, seorang Angkatan Laut yang terkenal sebagai
pejuang yang sangat kejam, namun akhirnya dia justru dipakai Tuhan secara luar biasa
sebagai seorang pengkhotbah. Simak artikel kesaksian secara lengkap di alamat
berikut.
==> http://kekal.sabda.org/?q=peluru_allah
•

Dipulihkan dari Kehancuran

Setelah mengalami permasalahan dalam kehidupan rumah tangganya, keputusan untuk
menerima Yesus sebagai Juruselamat justru mengembalikan kehidupan rumah
tangganya yang telah bercerai. Simak kesaksian dari seorang ibu dengan tiga anak
secara lengkap dan dapatkan berkat dari kesaksian tersebut.
==> http://kekal.sabda.org/?q=dipulihkan_dari_kehancuran
•

Jalan Tuhan Terindah

Karena mengantar seorang ibu berobat ke dokter, seorang pemuda langsung
memutuskan mengambil bagian dalam pekerjaan besar Allah? Ingin menyimak secara
lengkap kisahnya? Segera dapatkan kesaksian panggilan pelayanan tersebut di alamat
berikut.
==> http://kekal.sabda.org/?q=jalan_tuhan_terindah
•

Dibebaskan dari Hukuman Mati

Kisah seorang warga Pakistan yang dituduh melakukan penghujatan kepada nabi
kepercayaan lain. Meskipun tidak ada bukti yang mengarahkannya pada tuduhan
tersebut, namun dia harus membayarnya dengan mendekam di penjara dan terancam
hukuman mati. Tapi mujizat terjadi, Tuhan meluputkannya dari hukuman mati tersebut.
Simak kisah lengkapnya di alamat berikut.
==> http://kekal.sabda.org/?q=dibebaskan_dari_hukuman_mati
•

Disidang karena Membagikan Injil

Dikecam karena menginjili dan dianggap memberikan pengaruh buruk kepada
temannya, akhirnya Anila pun harus rela mendekam di penjara. Dapatkan kesaksian
misi ini secara lengkap di alamat berikut.
==> http://kekal.sabda.org/?q=disidang_karena_membagikan_injil
•

Badai Pembawa Bahagia
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Kesaksian ini menceritakan kehidupan Theo yang kecanduan morfin dan beberapa kali
memutuskan untuk bunuh diri. Karena kasih karunia Allah, dia disembuhkan. Simak
kisah lengkapnya dengan mengeklik alamat berikut.
==> http://kekal.sabda.org/?q=badai_pembawa_bahagia
•

Tuhan Lebih Tahu

Ketika kebutuhan hidup mulai mendesak, banyak dari kita yang mengambil jalan pintas
yang tidak dikehendaki Tuhan. Akan tetapi, kesaksian ini berbeda dan Tuhan luputkan
sebuah keluarga dari ancaman kebangkrutan. Simak kisahnya dan kiranya memberkati
Anda.
==> http://kekal.sabda.org/?q=tuhan_lebih_tahu
Untuk menyimak kesaksian lainnya, silakan mengunjungi alamat di bawah ini.
==> http://kekal.sabda.org/ [situs Kekal]
Jika ingin berlangganan publikasi Kisah setiap minggunya, Sahabat YLSA hanya perlu
mengirimkan e-mail kosong ke:
==> <subscribe-i-kan-kisahhub.xc.org> [berlangganan]
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Inside YLSA: Yayasan Lembaga SABDA dan Pelayanan
Biblical Computing

Sahabat YLSA, berikut ini hasil wawancara Pimpinan YLSA, Ibu Yulia Oeniyati dengan
Majalah Penyuluh bulan April lalu selepas acara Media Breakthrough Prayer di Jakarta.
Simak wawancara selengkapnya berikut ini.
Senyum ramah dan hangat terpancar dari wajah Ibu Yulia Oeniyati, Th.M., tatkala
menyambut kedatangan Penyuluh di rumah salah seorang kenalannya di kawasan jalan
Kartini Raya, Jakarta Pusat, Senin, 23 April 2007, pukul 08:10 WIB. Penyuluh tertarik
untuk mewawancarai beliau dikarenakan pelayanannya bersama rekan-rekannya di
Yayasan Lembaga SABDA dalam bidang Biblical Computing (Komputasi Alkitab).
Berikut ini ringkasan wawancara tersebut.
"Banyak orang yang belum memahami apa itu Biblical Computing," demikian Ibu Yulia
mengawali pembicaraannya. "Istilah Biblical Computing tidak sama dengan Alkitab yang
bisa dibaca di komputer, atau memindahkan Alkitab ke media komputer. Biblical
Computing adalah program (perangkat lunak) komputer yang bisa dipakai untuk
melakukan berbagai kegiatan "biblical studies", penyelidikan, dan penggalian Alkitab
yang lengkap dan bertanggung jawab."
Secara ringkas, beliau menjelaskan, ketika perangkat lunak (program) dan berbagai
teks Alkitab dan bahan biblika yang dinamai SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan Alatalat) diinstal di sebuah perangkat komputer, maka Anda bisa memakai fasilitas
pencarian yang ada di dalamnya untuk menemukan berbagai kata, frasa, kalimat, atau
ayat tertentu dalam Alkitab (beserta definisi dan referensinya) dengan cepat dan efisien.
Sebagai contoh, jika Anda ingin mencari kata "wanita" dalam seluruh Alkitab, Anda
hanya perlu mengetik kata "wanita" dalam kotak pencarian, kemudian klik "tampilkan",
maka Anda akan mendapatkan ayat-ayat dalam Alkitab yang mengandung kata yang
Anda cari tersebut. Bahkan Anda juga dapat membandingkan ayat-ayat tersebut dalam
beberapa versi dan bahasa Alkitab yang tersedia dalam program SABDA ini, termasuk
mencari maknanya dalam bahasa asli Alkitab, yaitu Ibrani atau Yunani.
"SABDA, yang dikemas dalam sebuah CD ini, sangat berguna sekali untuk menolong
hamba-hamba Tuhan, para pemimpin Kristen, dan juga orang-orang Kristen awam
untuk menyiapkan khotbah, artikel, renungan, bahkan tulisan ilmiah," lanjut Ibu Yulia.
Hal ini dimungkinkan karena di dalam CD SABDA terdapat berbagai teks Alkitab yang
dilengkapi dengan banyak sekali bahan biblika lain (150 buku elektronik) yang sangat
menolong dalam melakukan penyelidikan Alkitab dan tugas-tugas pelayanan lainnya;
misalnya konkordansi, kamus Alkitab, leksikon, referensi silang, catatan ayat, artikel,
dan masih banyak lainnya.
Program software Alkitab SABDA yang canggih ini diproduksi oleh Yayasan Lembaga
SABDA (YLSA) yang didirikan oleh Ibu Yulia dengan beberapa rekan yang mengasihi
Tuhan. YLSA memang memiliki visi untuk menjadi "hamba" yang melayani masyarakat
48

Berita YLSA 2007

Kristen Indonesia dengan menggunakan keampuhan media elektronik komputer dan
internet. "Kami bekerja sama dengan pihak OLB (Online Bible) asal Kanada dan
mendapat izin untuk mengembangkan program Alkitab yang sudah cukup dikenal di
seluruh dunia ini dengan melengkapi isinya dengan konten-konten yang berbasis
bahasa Indonesia. Karena itu, YLSA juga bekerja sama dengan banyak penerbit Kristen
di Indonesia," demikian beliau memaparkan.
Sebagai informasi, pengerjaan SABDA membutuhkan waktu dan tenaga yang luar biasa
besar. Sejak perintisan versi 1.0 sampai yang ke 3.0 saat ini, dibutuhkan waktu
pengerjaan rata-rata lima tahun per versi. Selain menggunakan antarmuka (interface)
dalam bahasa Indonesia, SABDA juga dilengkapi dengan bahan tutorial dan menu
bantuan dalam bahasa Indonesia, sehingga diharapkan dapat menolong setiap
pengguna yang baru pertama kali menggunakannya.
Tanggapan positif masyarakat Kristen Indonesia yang menggunakan CD SABDA
sungguh sangat menggembirakan, di antara mereka adalah para hamba Tuhan, kaum
awam, dan mereka dari kalangan akademisi teologia, termasuk para mahasiswa
teologia asal Indonesia yang sedang menempuh studi lanjut di luar negeri. Mereka
merasa sangat terbantu dengan adanya CD SABDA ini.
"CD SABDA disebarkan melalui berbagai cara. Selain dibagikan lewat acara-acara
khusus (seminar, konvensi, atau sidang sinode) dan dari mulut ke mulut, kami juga
menyediakan sarana lewat distributor, yaitu mereka-mereka yang bersedia membantu
dan terbeban untuk membagikannya. Saat ini ada 69 distributor CD SABDA, baik di
Indonesia maupun di luar negeri. Bagi yang menginginkan CD SABDA, silakan
menghubungi para distributor tersebut, yang daftarnya dapat dilihat di situs SABDA©,"
jelas Ibu Yulia mengakhiri perbincangannya dengan Penyuluh.
Di akhir pembicaraan ini, Penyuluh tidak hanya menerima CD SABDA 3.0, tapi juga
beberapa CD produksi YLSA lainnya, seperti CD Chinese Treasures 3.0 (Software
Alkitab dalam Bahasa Cina), CD Audio Bible MP3 Perjanjian Baru dalam Bahasa
Indonesia sehari-hari (BIS), Bahasa Indonesia Terjemahan Baru (TB), serta Bahasa
Jawa dan Bahasa Sunda.
Nah, pembaca Penyuluh. Jika Anda ingin mendapatkan info tentang beragam
pelayanan YLSA dan berminat untuk mendapatkan CD SABDA 3.0 tersebut, silakan
mengeklik alamat: http://www.sabda.org/ylsa atau meminta informasi ke < infosabda(at)sabda.org >. CD SABDA 3.0 ini dibagikan secara gratis dan dapat
diperbanyak sendiri, dengan catatan tidak untuk diperjualbelikan atau untuk tujuan
komersil. Tentu saja ini menjadi suatu anugerah yang luar biasa bagi masyarakat
Kristen yang masih perlu banyak bertumbuh.
Bagi Anda yang tergerak untuk mendukung pelayanan YLSA dalam penyebaran CD
SABDA dan pelayanan-pelayanan YLSA yang lain, baik dalam bentuk doa atau dana,
silakan menghubungi < YLSA(at)sabda.org >. Tuhan memberkati YLSA senantiasa.
Amin.
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Sumber: Majalah Penyuluh

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

•

Bersyukur untuk presentasi YLSA yang bisa disampaikan kepada mahasiswa
Univ. Maranatha Bandung melalui acara "Challenge 2007". Kiranya pelayanan
YLSA bisa semakin dikenal dan memberi berkat bagi banyak orang.
Mengucap syukur untuk fasilitas forum diskusi di Situs Pelitaku. Kiranya
penambahan fasilitas interaktif ini dapat menjadi wadah bagi masyarakat Kristen
untuk saling belajar dan mempertajam talenta menulisnya.
Mengucap syukur untuk penambahan artikel di situs e-Artikel. Kiranya semakin
memperlengkapi bahan referensi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kristen
Indonesia.

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Juni 2007
•

Berdoa untuk rencana memenuhi undangan "2nd Annual IT Gathering" di
Jakarta. Kiranya presentasi yang akan dibawakan dapat menggugah peserta
untuk ikut terlibat dalam pelayanan IT.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

Mari bersyukur atas penyertaan Allah dalam hidup kita. Bersyukur juga untuk
pemeliharaan-Nya atas jalinan persahabatan kita. Melalui kebersamaan ini mari
kita terus memberi dampak bagi banyak orang bagi kemuliaan nama-Nya.
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Appreciation
Berita Ulang Tahun Staf YLSA

Selamat ulang tahun kami ucapkan untuk rekan kami yang terkasih, Yohanna Prita
Amelia, yang berulang tahun pada 9 Mei 2007 dan Maria Lanny Kusumawati yang
berulang tahun pada 16 Mei 2007 kemarin. Kami sungguh bersyukur atas
bertambahnya usia mereka. Kiranya keduanya semakin giat dalam melayani Allah dan
mengisi hari-hari dengan penuh keintiman bersama Allah, serta selalu memberikan
yang terbaik bagi Dia dalam pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati.
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Financial Report
Laporan Keuangan YLSA April 2007
A. SUMBANGAN
NN Jakarta (BCA)
Budi S.(BCA)
Sefria B. (BCA)
Wahyudi (BCA)
Jemaat Grogol (BCA)
Melani (BCA)
Andrias (BCA)
Lucky H. (BCA)
Ang Sudarman (BCA)
Bejo (BCA)
Stefanus (BCA)
Gunawan & Christina (BCA)
Wintar (BCA)
Gloria (BCA)
Pendapatan Lain-lain
Bunga Bank
Total sumbangan

1.000.000,00
300.000,00
100.000,00
300.000,00
50.000,00
500.000,00
1.000.000,00
1.000.000,00
100.000,00
300.000,00
1.000.000,00
2.000.000,00
1.000.000,00
250.000,00
228.600,00
4.650,00
___________
Rp

9.133.250,00

B. PENGELUARAN
Peralatan kantor
Konsumsi
Produksi CD
HRD
Perjalanan Dinas
Bank
Beban Kantor
Kas Kecil
Beban Utilities
Biaya Komputer
Perputakaan
Biaya Kepegawaian

02/04/07
02/04/07
03/04/07
08/07/07
10/04/07
10/04/07
12/04/07
19/04/07
22/04/07
23/04/07
24/04/07
25/04/07
27/04/07
27/04/07
25/04/07

107.900,00
525.500,00
160.500,00
42.200,00
262.000,00
30.000,00
63.000,00
24.400,00
1.044.525,00
40.000,00
372.000,00
10.630.000,00
52

___________
Total pengeluaran

Rp
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13.302.025,00

Ucapan Terima Kasih
Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas berkat yang terus dilimpahkan Tuhan
bagi kita semua. Kiranya pelayanan kita bersama menjadi pelayanan yang berkenan
dan semakin meninggikan nama-Nya. Terpujilah Dia, Sang Empunya 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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Pengantar
Salam sejahtera bagi para Sahabat dan Pendukung YLSA,
Terpujilah Tuhan yang senantiasa melayakkan kita melayani bersama-sama melalui
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA).
Pada kesempatan ini, Berita YLSA akan muncul dengan berbagai informasi
perkembangan pelayanan web dan juga publikasi elektronik yang telah YLSA lakukan
selama satu bulan ini. Kiranya berbagai kemajuan yang dicapai ini terus mendorong
para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk terus berdoa bagi pelayanan YLSA.
Sebagai berita utama kami juga ingin melaporkan perjalanan kami ke Jakarta pada
bulan Juni 2007 yang lalu. Sungguh membesarkan hati bertemu dengan banyak mitra
dan rekan pelayanan yang sehati untuk melayani Tuhan. Biarlah jalinan ini menjadi
semakin erat dikemudian hari, bukan hanya yang ada di Jakarta saja, harapan kami,
suatu ketika nanti, kami juga bisa bertemu dengan para Sahabat YLSA dari berbagai
daerah. Puji Tuhan!
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News

1. Presentasi YLSA di "2nd Annual IT Ministry Gathering" di Jakarta
Seperti yang kami beritakan pada edisi Berita YLSA Mei 2007, bahwa pada tanggal 16
Juni 2007 yang lalu, YLSA diundang ke Jakarta untuk memberikan presentasi tentang
visi dan misi pelayanan YLSA di "2nd Annual IT Ministry Gathering". Untuk
mendapatkan laporan selanjutnya, silakan melihat di kolom Inside YLSA!

2. Snap Shot di Situs GEMA dan e-MISI
Mengikuti penggunaan fasilitas Snap Shot di situs SABDA.org, kali ini fasilitas Snap
Shot tersebut juga dapat Anda nikmati di situs GEMA dan situs e-MISI. Snap Shot akan
mengefisienkan waktu Anda dalam melihat tampilan halaman depan dari situs lain
tanpa mengunjungi langsung situs tersebut. Masih dengan cara kerja yang sama, Anda
cukup mengarahkan kursor ke alamat situs lain yang ada dalam dua situs tersebut.
Kemudian akan muncul sebuah tampilan berupa "pop-up" kecil yang menampilkan
halaman situs dengan teks dan informasi visual dari situs terkait. Tunggu apa lagi!
Silakan mencobanya dengan mengunjungi alamat di bawah ini.
==> http://misi.sabda.org/ [situs e-MISI]
==> http://gema.sabda.org/ [situs GEMA]

3. Situs Pelitaku dalam Drupal Versi 4.7
Belum lama ini, peningkatan teknologi juga dilakukan terhadap situs Pelitaku yang
diluncurkan YLSA dua tahun yang lalu. Bila sebelumnya menggunakan teknologi Drupal
versi 4.6, kini tim web YLSA telah berhasil meningkatkannya ke Drupal versi 4.7.
Peningkatan ini jelas sangat berdampak, khususnya pada fasilitas forum yang belum
lama ini turut disematkan di situs ini.
Fasilitas forum sebenarnya telah disediakan pula pada Drupal versi 4.6. Akan tetapi,
model tampilannya lebih menyerupai blog sehingga mengurangi kesan forum. Selain
itu, forum pada Drupal versi 4.6 dianggap kurang atraktif.
Sebaliknya dengan Drupal versi 4.7., tampilan forum jauh lebih baik, berikut dengan
kategori-kategori yang disediakan. Turut dilengkapi pula dengan Tinymice, pilihan
emotikon yang menarik yang dapat menghias diskusi yang dilangsungkan. Dengan
demikian, diskusi akan terkesan lebih atraktif. Selain itu, aspek keamanan tentu lebih
ditingkatkan pula pada versi ini.
Nah, bila Sahabat YLSA yang tertarik dalam dunia penulisan, mengapa tidak menjadi
anggota di situs ini dan turut berdiskusi bersama para penulis lainnya? Kami nantikan
kehadiran Anda di sana.

55

==> http://pelitaku.sabda.org/ [situs Pelitaku]
==> http://pelitaku.sabda.org/forum [Forum]
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4. RSS SABDA Space di Beberapa Situs YLSA
RSS dalam hal ini bukan diartikan sebagai Rumah Sangat Sederhana, melainkan Rice
Site Summary (sering disebut juga Really Simple Syndication). Lalu apakah kegunaan
dari RSS ini? Bayangkan jika Anda memiliki beberapa situs favorit yang menyediakan
informasi khusus dan Anda ingin ikuti perkembangan data-data terbarunya lewat situs
yang Anda miliki atau sukai. Anda tidak harus mengunjungi seluruh alamat situs favorit
Anda itu hanya untuk memantau segala informasi terbaru, sebab teknologi RSS akan
menjawab keinginan Anda tersebut.
Adapun situs-situs YLSA yang memasang RSS dari SABDA Space adalah situs
KEKAL, e-MISI, Pelitaku, e-Artikel, dan Bio-Kristi. Khusus pada situs e-MISI, KEKAL,
dan Pelitaku, informasi yang dihadirkan adalah berupa judul-judul terbaru dari SABDA
Space yang topiknya berkaitan dengan ketiga situs tersebut, sehingga blog-blog
kesaksian misalnya, secara otomatis akan muncul pula di situs KEKAL. Sedangkan
pada situs Bio-Kristi dan e-Artikel, seluruh blog terbaru yang ada di SABDA Space akan
dapat dipantau.
Kiranya pemanfaatan teknologi ini akan semakin memudahkan Anda dalam memantau
perkembangan-perkembangan terbaru dari situs SABDA Space.
==> http://kesaksian.sabda.org/ [situs KEKAL]
==> http://misi.sabda.org/ [situs e-MISI]
==> http://pelitaku.sabda.org/ [situs Pelitaku]
==> http://artikel.sabda.org/ [situs e-Artikel]
==> http://biokristi.sabda.org/ [situs Bio-Kristi]

5. Peningkatan SOTeRI (Situs Online Teologi Reformed Injili)
Salah satu situs YLSA yang telah hadir sejak 2001 dengan nama e-Reformed, dan
sekarang berganti nama menjadi SOTeRI ini, telah mengalami beberapa peningkatan
(upgrade) sejak April 2006 lalu. Dan kini untuk yang kesekian kalinya situs SOTeri telah
ditingkatkan lagi dengan fasilitas keanggotaan yang dilengkapi dengan sistem CMS
Drupal. Dengan demikian, bahan-bahan seperti artikel, renungan, maupun buku lebih
mudah ditemukan. Apalagi situs ini telah dilengkapi pula dengan fasilitas pencarian.
Selain itu, layanan keanggotaan juga memungkinkan Anda untuk memberi komentar
atau tanggapan kepada setiap bahan yang ada. Segeralah berkunjung untuk menjadi
anggota dan temukan berkat-berkat dari bahan-bahan yang disajikan.
==> http://reformed.sabda.org/ [situs SOTERI]

6. Pendelegasian Publikasi: Pimred Baru Tiga Publikasi YLSA
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Pada bulan Mei dan Juni yang lalu, Divisi Publikasi YLSA melakukan beberapa
pergantian pimpinan redaksi pada tiga publikasi YLSA, yaitu e-Leadership, e-Penulis,
dan Berita PESTA. Pimred publikasi e-Leadership yang sebelumnya dipegang oleh
Lanny Kusumawati, selanjutnya diganti Dian Pradana. Publikasi e-Penulis yang
sebelumnya menjadi tanggung jawab Raka Sukma Kurnia, selanjutnya diganti Kristina
Dwi Lestari. Sedangkan publikasi Berita PESTA selanjutnya akan dipegang oleh Pipin
Kuntami, setelah sebelumnya ditangani oleh Eunike Septiani Morib.

Tugas berat menanti para pimred baru untuk mengembangkan publikasi yang
dipercayakan pada mereka. Mari kita dukung mereka bertiga dalam doa agar pelayanan
mereka dapat berdampak bagi setiap pembacanya.

Gratis: Tips Gratis di Situs GEMA
Apakah sahabat YLSA adalah penikmat musik? Suka dengan segala hal yang berbau
musik? Kali ini kami suguhkan beberapa tips gratis yang menarik dan bermanfaat dalam
memerkaya wawasan Anda seputar dunia musik Kristen dan umum. Kiranya beberapa
tips tentang teknologi audio, pelayanan, dan alat musik berikut ini bermanfaat bagi
Anda.

Kategori Teknologi Audio
Kategori ini menyediakan dua belas tips gratis yang berkenaan dengan teknologi audio.
Beberapa tips tersebut di antaranya adalah sebagai berikut.
•

Mendengarkan Siaran Podcast

Ingin menyiarkan musik atau suara Anda sendiri tanpa mengeluarkan budget yang
terlalu banyak? Bahkan Anda tidak perlu mempunyai iPod untuk melakukan podcasting.
Bagaimana langkah mengunduhnya? Silakan dapatkan langkahnya dengan
mengunjungi alamat berikut.
==> http://gema.sabda.org/?q=node/8/
•

MP3 Player yang Tepat untuk Setiap Kebutuhan

Mau MP3 player yang klasik, akurat, atau justru yang mudah? Bosan dengan format
audio yang itu-itu saja? Beberapa format audio selain MP3 bisa Anda dapatkan.
Segeralah kunjungi alamat berikut.
==> http://gema.sabda.org/?q=node/105/

Kategori Pelayanan
Ada lima tips gratis yang bisa Anda dapatkan dan Anda nikmati dalam kategori ini.
Beberapa tips menarik berikut kiranya bisa mendukung pelayanan dalam hal musik
yang Anda lakukan, baik di gereja atau pelayanan di tempat lain.
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Tips untuk Memimpin Kegiatan Belajar Alkitab Melalui Musik

Anda hendak memimpin anak belajar Alkitab melalui musik? Pasti akan menjadi
kegiatan yang menarik, bukan? Ingin tahu lebih banyak bagaimana melaksanakannya?
Silakan mendapatkan tips selengkapnya pada alamat berikut.
==> http://gema.sabda.org/?q=node/108/
•

Tips Alvi untuk para Musisi Gereja

Apakah Anda melakukan pelayanan di dalam musik gereja? Silakan simak tips dari Alvi
Radjagukguk, vokalis dan penulis lagu True Worshippers yang berbagi tips bagi
pelayan musik gereja, di alamat berikut.
==> http://gema.sabda.org/?q=node/1733/

Kategori Alat Musik
Kali ini, Sahabat YLSA baru dapat menikmati satu tips dalam kategori ini. Namun, tips
berikut dapat menjadi bahan yang tepat bagi Anda yang ingin belajar banyak tentang
alat musik. Kiranya tips ini dapat meningkatkan kemampuan Anda dan mendukung
pelayanan Anda.
•

Lima Jurus Bermain Gitar

Tips dari David Bloer ini diperuntukkan bagi mereka-mereka yang baru belajar bermain
gitar. Segera dapatkan tipsnya di alamat berikut dan jadilah berkat lewat musik yang
Anda mainkan.
==> http://gema.sabda.org/?q=node/1739/
Untuk mengetahui lebih banyak tentang situs Gema, silakan Anda kunjungi alamat
berikut.
==> http://gema.sabda.org/ [situs GEMA]
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Seperti yang kami beritakan pada edisi Berita YLSA yang lalu, bahwa pada tanggal 16
Juni 2007 YLSA diundang ke Jakarta untuk memberikan presentasi tentang visi dan
misi pelayanan YLSA di "2nd Annual IT Ministry Gathering". Pertemuan yang diadakan
oleh sekelompok anak Tuhan yang menyebut diri "IT Ministry" ini berlangsung dengan
cukup baik dan dihadiri oleh kurang lebih seratus peserta dan panitia. Ada beberapa
presentasi yang diberikan. Selain dari kelompok IT Ministry, Ir. Jonathan Parapak,
sebagai pembicara utama, juga memberikan presentasi yang membahas peran
teknologi informasi dalam pelayanan Kristen.
Pada giliran memberikan presentasinya, Ibu Yulia Oeniyati, sebagai pimpinan YLSA,
menjelaskan bahwa YLSA terpanggil untuk menghadirkan pelayanan dengan menjadi
katalisator yang memperlengkapi jemaat Tuhan dengan menyediakan berbagai alat
(khususnya program Software Alkitab seperti SABDA) yang dapat dipakai untuk
melakukan studi Alkitab secara ekstensif dan bertanggung jawab. Dalam memilih fokus
pelayanannya, YLSA juga mengambil posisi yang strategis, yaitu menjadi penyedia
sumber-sumber bahan kekristenan elektronik yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat
Kristen Indonesia. Dalam hal inilah pelayanan IT dapat menjadi jembatan yang sangat
efektif untuk menghubungkan antara gereja dan Alkitab serta bahan-bahan kekristenan.
Masyarakat Kristen Indonesia perlu dibukakan dengan wawasan yang lebih luas
tentang pentingnya peranan teknologi informasi bagi perkembangan pelayanan gereja
dan umat Kristen secara umum. Diharapkan dengan tersedianya berbagai bahan
kekristenan, baik melalui CD software Alkitab, situs-situs, publikasi elektronik dan
pendidikan elektronik Kristen jarak jauh, banyak umat Tuhan lebih terdorong untuk
memanfaatkannya bagi pertumbuhan kedewasaan iman Kristen mereka. Untuk
mendorong kesatuan umat Tuhan, YLSA juga tergerak untuk membuka diri dan bekerja
sama dengan yayasan/organisasi Kristen lain untuk membangun mitra pelayanan yang
berbasiskan media internet dan komputer guna membangun jemaat Tuhan di Indonesia
tercinta. Sesuai motto YLSA: "IT for God", mari bersama-sama menggali setiap
kemajuan teknologi untuk dipakai bagi kemuliaan nama Tuhan!
Selain memberikan presentasi, YLSA juga membuka stan untuk membagikan berbagai
CD produk pelayanan YLSA secara gratis, termasuk CD SABDA, CD Alkitab Audio
Perjanjian Baru MP3 dalam bahasa Indonesia, Sunda dan Jawa, CD Chinese Treasure
(software Alkitab dalam bahasa Chinese), CD NET Bible (New English Translation) dan
CD Christian Classics Ethereal Library. Banyak peserta yang menerima CD-CD tersebut
merasa sangat senang karena mereka bisa membawa pulang berbagai bahan yang
sangat berguna bagi pelayanan mereka.
Kedatangan YLSA di pertemuan ini juga dimanfaatkan untuk bertemu dengan beberapa
mantan staf YLSA yang sekarang tinggal di Jakarta. Di antara mereka adalah Kalpin
Erlangga, Franky Mamahit, Jonny, Natalia Endah, dan Wiseno Purnomo. Kami sangat
senang sekali bisa reuni dengan mereka. Doa kami, kiranya mereka terus memiliki hati
yang melayani dan YLSA tetap menjadi partner pelayanan bagi mereka.
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Selama beberapa hari di Jakarta ini kami juga sempat bertemu dengan beberapa mitra
YLSA (Kartidaya, Bitnet, LK3, YLI, Reformed, YPI) dan juga temu darat dengan
beberapa blogger SABDA Space. Pertemuan-pertemuan ini sungguh sangat menjadi
berkat bagi kami. "Last but not least", kami juga sangat bersyukur untuk Bapak
Gunawan dan Ibu Kristina, donatur setia YLSA, yang telah dengan murah hati
menyambut kami untuk menginap di rumah mereka. Kami sungguh merasa diberkati.
Izinkan kami melalui kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada rekan
dan mitra pelayanan atas semua kebaikan dan persahabatan yang tulus yang diberikan
kepada kami. Biarlah tangan kasih Tuhan yang membalasnya dan biarlah pelayanan
kita bersama ini terus menjadi berkat bagi bangsa Indonesia.
Oleh: Yulia Oeniyati, pimpinan YLSA

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

•

Mengucap syukur kepada Tuhan karena tim web berhasil melakukan
penambahan fasilitas Snap Shot di situs GEMA dan e-Misi dan juga upgrade
situs Pelitaku dan SOTeRI serta pemanfaatan teknologi RSS di situs Misi,
KEKAL, Bio-Kristi, Pelitaku, dan e-Artikel yang telah terlaksana. Kiranya hal ini
bisa menjadi berkat yang lebih besar bagi para pengunjung situs-situs ini.
Bersyukur juga atas terlaksananya pendelegasian publikasi e-Leadership, ePenulis, dan Berita PESTA. Berdoalah bagi para pemimpin redaksi (pimred) baru
dari masing-masing publikasi tersebut. Kiranya mereka dapat menjalankan tugas
dan pelayanannya dengan baik.
Bersyukur dengan hasil pelayanan di Jakarta untuk bertemu dengan rekan-rekan
IT Ministry dan mereka yang terlibat dalam dunia IT. Doakan semakin banyak
anak Tuhan yang bersedia membangun pelayanan bersama bagi kemajuan
pekerjaan Tuhan di Indonesia.

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Juli 2007
•

•

•

Situs-situs YLSA dibuat dan dibangun pada waktu yang berbeda-beda dan
dengan teknologi yang berbeda-beda pula. Oleh karena itu, melakukan
standardisasi data menjadi kebutuhan yang cukup mendesak saat ini. Untuk itu
kami mohon bantuan doanya supaya pembenahan data ini dapat kami kerjakan
dengan sistematis dan teliti.
Doakan juga untuk tim web dan publikasi yang saat ini sedang melakukan
pembenahan dan penataan sistem e-mail di YLSA. Doakan agar Allah
mengaruniakan ketelitian, kesabaran, dan hikmat sehingga sistem mail YLSA
bisa tertata lebih baik dan pelayanan kepada pelanggan semakin bisa
ditingkatkan.
Berdoa terus untuk kebutuhan staf baru di YLSA, khususnya untuk Divisi Web
dan Publikasi. Kiranya Tuhan menolong kami menemukan orang yang tepat
untuk melayani bersama-sama di ladang Tuhan ini.
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Sukacita dan ucapan syukur kami naikkan kepada Allah atas tetap terjalinnya
hubungan, kerja sama, dan persahabatan di antara para sahabat dan pendukung
YLSA yang hingga sampai saat ini masih terjalin. Doakan agar kerja sama
dengan para sahabat YLSA dapat terus terjalin dan menjadi berkat bagi
kemajuan pekerjaan Tuhan.
Berhubung dengan liburan sekolah anak-anak dan juga perubahan cuaca yang
kurang menentu, mari kita doakan kesehatan jasmani para sahabat YLSA agar
selalu terjaga dengan baik. Doakan juga untuk kesehatan rohani setiap sahabat
YLSA agar terus terpelihara dengan baik sehingga terus mengalami
pertumbuhan yang sehat.
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Appreciation
1. Ulang Tahun Staf

Sukacita kita semakin bertambah bersamaan dengan sukacita staf YLSA yang pada
bulan Juni ini berulang tahun. Pada tanggal 20 Juni, rekan kerja kita, Davida Dana
(Divisi HRD) berulang tahun yang ke-29. Selamat berulang tahun, panjang umur, sehat,
dan selalu mendapat kelimpahan berkah dari Tuhan. Kiranya semakin giat dalam
pelayanannya dan semakin bersemangat dalam setiap pekerjaan di dalam Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati.

2. Staf Keluar
Terhitung sejak tanggal 1 Juni 2007, dua rekan kami Lanny Kusumawati (staf Divisi
Publikasi) dan Eunike Septiani Morib (staf Divisi Web dan PESTA) sudah tidak lagi
melayani di YLSA. Mereka menyaksikan bahwa banyak sekali berkat yang diterima
selama melakukan pelayanan di YLSA lewat tugas-tugas yang dikerjakan.
Mendapatkan kesempatan belajar tentang pelayanan, dan persahabatan dengan rekanrekan di YLSA adalah berkat tersendiri yang mereka nikmati. Segenap keluarga besar
YLSA mengucapkan terima kasih atas kontribusi yang telah mereka berikan. Selamat
melayani di tempat yang baru, Tuhan Yesus memberkati.

Letters from Friends
Berikut beberapa surat dari sahabat dan pendukung YLSA yang senantiasa
memberikan dukungan terhadap pelayanan YLSA. Kami mengucapkan banyak terima
kasih. Tuhan Yesus memberkati.

1. From: felix kanter < felix_kanter007(at)xxxx >
>Saya bersyukur & trima kasih karena boleh mendapatkan situs ini
>untuk mendapatkan banyak berkat n pengenalan akan Firman Tuhan.
Redaksi:
Terima kasih dan semoga kehadiran YLSA akan semakin memberkati banyak jiwa.
Tuhan Yesus memberkati.

2. From: Pdt.Yanto Parmenas IZ < yanpiz(at)xxxx >
>SABDA maju terus! Terus jadi berkat! Tuhan Yesus memberkati!
Redaksi:
Terima kasih banyak atas dukungan yang diberikan kepada kami. Tuhan Yesus
memberkati.
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Financial Report
Laporan Aktivitas Keuangan YLSA Mei 2007

A. SUMBANGAN
Agus Sandi(BCA)
Krisnadi Talar (Lippo)
Tjahyadi (Cek)
Wahyudi (BCA)
Melani (BCA)
Gunawan dan Kristina (BCA)
Jemaat (BCA)
dr. Suhada Hendrata (BCA)
Dery Hermawan (BCA)
ITHB (BCA)
Surianto Permadi (BCA)
Kalam Kudus (BCA)
NN (BCA)
Sinta (BCA)
Pendapatan lain-lain
Total sumbangan

100.000,00 2/05/2007
1.500.000,00 3/05/2007
10.000.000,00 4/05/2007
100.000,00 5/05/2007
500.000,00 7/05/2007
2.000.000,00 9/05/2007
50.000,00 11/05/2007
1.000.000,00 14/05/2007
150.000,00 16/05/2007
250.000,00 21/05/2007
2.000.000,00 23/05/2007
200.000,00 25/05/2007
250.000,00 28/05/2007
200.000,00 30/05/2007
150.632,00
___________
Rp
18.450.632,00

B. PENGELUARAN
Peralatan kantor
Rp
99.400,00
Beban internet
Rp
700.000,00
Produksi CD
Rp 6.067.050,00
Perjalanan dinas
Rp
770.000,00
HRD
Rp
11.500,00
Konsumsi staf
Rp
784.000,00
Administrasi bank
Rp
27.832,00
Beban kantor
Rp
138.450,00
Kas kecil
Rp
19.400,00
Beban utility/sumber daya Rp 1.200.550,00
Beban perpustakaan
Rp
982.100,00
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Beban komputer
Biaya kepegawaian
Total pengeluaran
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Rp 6.580.000,00
Rp 12.175.000,00
___________
Rp
29.555.282,00

Ucapan Terima Kasih
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang senantiasa Ia limpahkan
bagi setiap kita. Kiranya kebersamaan kita dalam pelayanan akan semakin
meninggikan nama Tuhan. Terpujilah Dia yang empunya 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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Pengantar
Para sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Senang sekali berjumpa dengan Anda pada bulan Juli 2007 ini. Kami terus memuji
Tuhan atas penyertaan-Nya yang luar biasa untuk pelayanan YLSA. Kemajuankemajuan yang bisa kami capai sungguh merupakan berkat Tuhan yang patut kami
syukuri. Silakan simak laporan kegiatan pelayanan YLSA bulan ini melalui sajian Berita
YLSA.
Secara khusus dalam edisi ini, kami sajikan salah satu kesaksian dari Ibu Debora,
peserta Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA), yaitu kursus teologia
jarak jauh yang diselenggarakan oleh YLSA. Biarlah ini menjadi dorongan untuk kita
terus berdoa bagi para peserta yang akan mengikuti kursus-kursus PESTA selanjutnya.
Selamat menyimak berita dari kami.
In Christ, Yulia Oeniyati Pimpinan YLSA
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Latest News
1. Formulir Berlangganan Publikasi-Publikasi YLSA

Untuk Anda ketahui, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) menerbitkan delapan belas
macam publikasi Kristen elektronik secara berkala. Dari delapan belas publikasi
tersebut, ada yang terbit harian, mingguan, dua mingguan, bulanan, dan ada juga yang
tahunan. Publikasi-publikasi ini membahas berbagai macam bidang, di antaranya misi,
pelayanan anak, konseling Kristen, kesaksian, artikel teologi, penulis Kristen, resensi
buku Kristen, renungan harian, dll.. Publikasi-publikasi ini kami terbitkan secara gratis
untuk mereka yang ingin memperkaya wawasan dan ingin dibekali dengan berbagai
pengetahuan kekristenan.
Apakah sahabat YLSA telah menjadi pelanggan untuk publikasi-publikasi yang
diterbitkan YLSA tersebut? Jika belum silakan Anda mendaftarkan diri untuk
berlangganan dengan mengirim e-mail:
Subjek: Berlangganan ke : < ylsa(at)sabda.org >
Untuk memermudah berlangganan, kami juga telah mencantumkan formulir
berlangganan di setiap situs-situs publikasi YLSA. Anda cukup mengisi formulir
berlangganan yang tersedia di sebelah kanan halaman depan situs-situs publikasi
YLSA tersebut dengan mengisikan nama, alamat e-mail, dan nama kota tempat tinggal
Anda.
Situs-situs publikasi YLSA yang dikategorikan dalam situs sumber-sumber bahan, dapat
Anda lihat di halaman katalog SABDA, di alamat:
==> http://katalog.sabda.org/
Bagi sahabat atau pendukung YLSA yang belum berlangganan publikasi-publikasi
YLSA, kami tunggu pendaftaran Anda.

2. Pembenahan dan Penataan Sistem E-Mail YLSA
Pada bulan Juli, semua staf yang terlibat dalam pelayanan e-mail YLSA disibukkan
dengan pembenahan dan penataan sistem e-mail YLSA. Seperti Anda ketahui, YLSA
menerima banyak sekali e-mail, baik dari para pengunjung situs-situs YLSA, pelanggan
publikasi-publikasi YLSA, pengguna dan distributor CD SABDA, peserta dan alumni
PESTA, para sahabat, pendukung dan mitra YLSA, dan masih banyak lagi. Untuk
meningkatkan pelayanan bagi semua pihak ini, YLSA berkomitmen untuk membangun
sistem e-mail yang lebih rapi dan bertanggung jawab. Puji Tuhan, dengan kerja keras,
ketelitian, kesabaran, dan tentu saja kerja sama antardivisi, pembenahan dan penataan
sistem e-mail ini dapat diselesaikan dengan cukup baik, meskipun belum sempurna.
Untuk itu, kami mengucap syukur atas pimpinan Tuhan sehingga kami semua merasa
diberkati.
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Sehubungan dengan masalah e-mail ini, bagi para sahabat dan pendukung YLSA yang
merasa surat-suratnya masih belum terjawab atau tertangani dengan baik, mohon
memberitahu kami karena kami sungguh ingin memberikan pelayanan yang baik bagi
semua sahabat dan pendukung YLSA.

3. Standardisasi di Situs-Situs YLSA
Mengikuti pembenahan sistem e-mail di YLSA, tim web juga melakukan standardisasi
(dalam hal struktur data, halaman, maupun format-format data) pada berbagai situs
YLSA. Hal ini bertujuan untuk merapikan tampilan situs-situs YLSA sekaligus
meningkatkan efektivitas pemeliharaan (maintenance) situs-situs YLSA. Harapan kami
standardisasi ini akan semakin memacu kami untuk terus melakukan terobosan demi
peningkatan pelayanan Tuhan di YLSA.

4. Pembukaan Kelas PESTA -- DIK Agustus/September 2007
Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) kembali membuka kelas DasarDasar Iman Kristen (DIK) untuk menjawab kerinduan kaum awam yang ingin belajar
teologia. Kelas DIK adalah kelas wajib yang harus diikuti oleh peserta PESTA sebelum
mengambil kelas-kelas PESTA lanjutan lainnya. Bagi para sahabat YLSA yang belum
pernah mengikuti kelas DIK, kami rindu mengajak Anda belajar bersama-sama untuk
memantapkan dasar-dasar iman Kristen yang Anda miliki. Pendaftaran kelas ini dibuka
awal bulan Agustus. Cepatlah mendaftar karena Anda masih harus mempelajari bahan
dan juga mengerjakan tugas-tugas tertulis sebelum bisa mengikuti kelas diskusi virtual
DIK. Kalau Anda mendaftar sekarang, Anda masih memiliki waktu kira-kira satu bulan
untuk mengerjakan tugas. Sedangkan kelas diskusi DIK baru akan dimulai pada tanggal
1 September. Kelas diskusi hanya dapat diikuti oleh pendaftar yang telah
mengumpulkan semua tugas dengan lengkap.
Nah, segeralah mendaftar. Untuk mendaftarkan diri, silakan menghubungi kami di:
==> Staf Admin PESTA < kusuma(at)in-christ.net >

5. Kegiatan Liburan Sekolah di Taman Bacaan (TB)
Pada liburan sekolah bulan Juli 2007 ini, Tim Taman Bacaan YLSA mengadakan
sejumlah kegiatan bagi anak-anak di sekitar kantor YLSA. Selain membaca, kegiatan
prakarya dan perlombaan turut menghias masa-masa liburan ini. Kegiatan lomba yang
diadakan meliputi lomba menggambar, bermain drama, dan membuat puisi. Hadiah
yang disediakan turut memacu anak-anak tersebut untuk menghasilkan karya terbaik.
Kegiatan Taman Bacaan ini sendiri merupakan pelayanan yang khusus dilakukan YLSA
bagi masyarakat di sekitar lingkungan kantor YLSA. Pelayanan yang sudah dilakukan
bertahun-tahun ini diikuti oleh sekitar dua puluh anak. Adapun Taman Bacaan ini
ditujukan untuk menumbuhkan minat baca dan kecintaan anak pada buku. Saat ini ada
tiga staf YLSA yang melayani di Taman Bacaan.
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Nah, Sahabat YLSA, Anda pun dapat menjadi berkat bagi masyarakat sekitar dengan
melakukan kegiatan yang serupa. Tertarik?

Gratis: Humor dan Artikel Gratis di Situs i-Humor
YLSA tidak hanya menyajikan artikel-artikel Kristen yang berat dan cenderung bersifat
ilmiah populer. Sajian humor dan pengalaman-pengalaman lucu juga disajikan oleh
YLSA untuk dapat menjadi hiburan di sela-sela kesibukan Anda sehari-hari. Nah,
berkunjunglah ke situs i-Humor karena Anda akan mendapati ratusan humor menarik
yang dapat Anda baca.
Tidak hanya humor-humor pendek, situs ini juga menyajikan berbagai artikel yang
menarik. Berikut beberapa cuplikan artikel yang bisa Anda dapatkan gratis di i-Humor.
•

Senyum

Banyak orang menyaksikan bahwa memberi senyum adalah sebuah hal yang positif
dan dapat memberikan berkat bagi orang-orang di sekeliling kita. Dalam artikel tersebut
dijabarkan bagaimana senyum dapat memberikan kontribusi yang positif bagi diri kita
sendiri maupun orang lain. Tunggu apa lagi? Segera Anda mendapatkan berkat dari isi
artikel ini dan mulailah tersenyum dengan semua orang.
==> http://humor.sabda.org/senyum
•

Menghadapi Humor "Rasis" di Kantor

Dalam interaksi kita dengan orang lain, terkadang humor juga menjadi salah satu
bagian dalam mengakrabkan hubungan atau pembicaraan. Sebagai contoh, saat Anda
berada di lingkungan kantor yang notabene terdiri dari berbagai orang dari berbagai
tempat, ras, dan budaya yang berbeda, humor akan menjadi bagian dalam sebuah
pembicaraan. Namun dalam berhumor, kita pun harus senantiasa berhati-hati. Jangan
sampai malah menjadi sebuah masalah tersendiri karena alasan perbedaan tersebut.
Artikel ini memberikan beberapa gambaran seputar bagaimana menghadapi humor
rasis di kantor.
==> http://humor.sabda.org/menghadapi_humor_rasis_di_kantor
•

Fakta Tertawa Itu Sehat

Fakta tentang tertawa itu sehat adalah sebuah hal yang diyakini benar oleh beberapa
peneliti kesehatan. Dalam artikel ini, Anda akan mendapatkan bagaimana fakta tertawa
sangat baik untuk kesehatan kita, misalnya bagi kekebalan tubuh kita. Jangan tunggu
lama lagi, ayo segera kunjungi alamat berikut untuk mendapatkan beberapa penjelasan
tentang hal tersebut.
==> http://humor.sabda.org/fakta_tertawa_itu_sehat
•

Hidupkan Humor di Kantor
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Menghidupkan suasana segar di kantor setidaknya akan mengusir stres, terutama di
sela-sela kesibukan akan pekerjaan Anda. Lalu kira-kira topik humor apa yang strategis
untuk dibagikan saat di kantor? Dapatkan semuanya di artikel ini dan ubahlah suasana
kantor menjadi menyenangkan dengan humor Anda.
==> http://humor.sabda.org/hidupkan_humor_di_kantor
Apakah Anda tertarik untuk membaca artikel-artikel di atas lebih lanjut? Silakan Anda
berkunjung ke alamat:
==> http://humor.sabda.org/
Jika Anda ingin mendapatkan berbagai humor yang bersih dan membangun, Anda bisa
mendapatkannya dengan gratis dalam dua cara.

1. Berlangganan Publikasi e-Humor
Anda akan mendapatkan kiriman gratis setiap hari dari publikasi e-Humor kalau Anda
mendaftarkan diri menjadi pelanggan e-Humor. Caranya mudah, silakan kirim e-mail
kosong ke:
==> < subscribe-i-kan-humor(at)hub.xc.org >

2. Berkunjung ke situs i-Humor
Situs i-Humor menyediakan humor-humor segar, bersih, dan mendidik. Selain itu, ada
juga artikel-artikel yang menarik serta fasilitas pencarian yang bisa Anda pakai
(berdasarkan ayat atau topik). Silakan mengunjungi situs i-Humor dan dijamin beban
kepenatan Anda sedikit akan terobati. Tuhan memberkati.
==> http://humor.sabda.org/
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Inside YLSA: Tujuh Distributor Baru CD-CD YLSA

Kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada para sahabat YLSA
yang telah bersedia membantu menjadi distributor CD-CD yang diproduksi YLSA.
Kiranya kesediaan Anda ini menjadi awal kerja sama yang baik di antara kita. Jika ada
sahabat YLSA yang tinggal di dekat domisili ketujuh distributor baru ini dan belum
mendapatkan CD-CD YLSA, silakan menghubungi mereka untuk mendapatkannya.
Berikut ini adalah tujuh distributor baru yang bersedia menjadi tempat untuk para
pemesan CD mengambil CD produk YLSA.
1. Wilayah

: Jakarta Pusat

Nama distributor

: Debora Yuninar Sihombing

Alamat pengambilan
CD

:

No. telp/HP

: (021) 5179 950

Email

: < yuni_sihombing(at)yahoo.com >

Jl. Danau Mahalona Blok Di No. 34 Pejompongan, Jakarta Pusat
10210

2. Wilayah

: Jakarta - Timur (Depok)

Nama distributor

: Deborah Yenti L.

Alamat pengambilan
CD

:

GBI Pekayon, Aula Yonif 201 Jaya Yudha Gandaria Pekayon (samping
BCA)

No. telp/HP

:

(rumah) (021) 8775 4230 (17.00-21.00),
(kantor) (021) 8734 149/50 (09.00-16.00)

E-mail

: < lovely_liongdy(at)yahoo.co.id >

3. Wilayah

: Banten

Nama distributor

: Risdianto Panji Nugroho

Alamat pengambilan Komp. Graha Raya Cluster Bugenville Loka Blok M4 N0.1 Paku Jaya
:
CD
Tangerang, Banten
No. telp/HP

: (021) 5312 6225 atau (021) 9317 8375

4. Wilayah

: Serang, Cilegon, Pandeglang

Nama distributor

: Daniel Zefanya

Alamat pengambilan CD : Perum Bukit Kramatwatu Indah Blok BB no. 2 Serang 42161
No. telp/HP

: 0254-231345, 0812 85 121 82

E-mail

: < daniel.zefanya(at)cibasc.com >

5. Wilayah

: Surabaya

Nama distributor

: Sri Wahyanti S.E.

Alamat pengambilan
CD

:

No. telp/HP

: (031) 298 3197

Pusat Kerohanian UK Petra, gedung D 218. Jl. Siwalankerto 121-131,
Surabaya

70

Berita YLSA 2007

E-mail

: < Pusroh(at)peter.petra.ac.id >

Catatan

: CD diambil pada jam kerja (07.30-15.30) Senin sampai Jumat

6. Wilayah

: Kalimantan Timur (Kutai Barat)

Nama distributor

: Kusnadi Jarek

Alamat pengambilan Jl. D.I. Panjaitan Rt XV Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat,
:
CD
Sendawar, Kaltim 75576
No. telp/HP

: 0852 5091 4903

Email

: < Kus_barong(at)yahoo.com > atau < sury_putra(at)yahoo.com >

7. Wilayah

: Sentani, Jayapura

Nama distributor

: Christian N. Sssiang

Alamat pengambilan CD : Pasir Gang I No. 6 A Sentani, Kabupaten Jayapura, Papua 99352
No. telp/HP

: (0967) 593 381/0813 4412 4675

E-mail

: < papua(at)linkmail.org >

Selain penambahan distributor, kami juga ingin memberitahukan bahwa ada beberapa
distributor lama yang pindah tempat sehingga tidak bisa lagi membantu. Dengan
demikian, sampai sejauh ini YLSA memiliki 71 tempat distribusi CD di seluruh Indonesia
dan di luar Indonesia.
Untuk mengetahui secara lengkap informasi tentang semua distributor CD tersebut,
silakan berkunjung ke alamat:
==> http://sabda.sabda.org/distribusi.php

Stop Press
BULETIN DOA OPEN DOORS
Rindukah Anda berdoa bagi para pengikut Kristus di seluruh dunia yang saat ini sedang
mengalami kesulitan dan tekanan karena memberitakan Injil atau yang sedang dianiaya
karena mempertahankan iman mereka pada Yesus Kristus? Buletin Doa Open Doors,
yang hadir sebagai hasil kerja sama antara Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) dan
Yayasan Obor Damai Indonesia, ingin mendorong Anda terlibat dalam pelayanan misi
melalui doa-doa yang Anda naikkan setiap hari. Daftarkan diri Anda untuk menjadi
pelanggan sehingga Buletin doa Open Doors ini dapat hadir ke mailbox Anda secara
rutin setiap awal bulan. Untuk berlangganan, sangat mudah, silakan isi formulir di
bawah ini dan potong lalu kirimkan ke alamat:
==> < doa(at)sabda.org >
- potong di sini -------------------------FORMULIR BULETIN DOA OPEN DOORS
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Nama lengkap:
Alamat email:
Umur :
Gereja :
Nama pendeta:
- potong di sini -------------------------Kirim ke:
==> < doa(at)sabda.org >

Anda juga dapat mengajak teman/gereja/persekutuan Anda untuk ikut berdoa, silakan
daftarkan mereka dengan mengcopy formulir di atas dan kirimkan kepada kami.
Informasi lebih lanjut:
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)
==> < http://ylsa.sabda.org/ >
Yayasan Obor Damai Indonesia (Open Doors International)
==> < http://www.opendoors.org/ >

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

•

Bersyukur untuk peningkatan pelayanan berlangganan untuk publikasi-publikasi
YLSA. Kiranya semakin banyak orang mendapat berkat dari publikasi-publikasi
YLSA yang diterbitkan.
Mengucap syukur untuk kerja keras tim web sehingga atas pertolongan Tuhan,
mereka bisa menyelesaikan beberapa tugas pembenahan dan standardisasi
sistem di situs-situs YLSA.
Bersyukur untuk rencana pembukaan kelas PESTA -- Dasar-Dasar Iman Kristen
(DIK) bulan Agustus/September. Doakan agar orang-orang yang rindu belajar
teologia bisa mendapatkan kesempatan untuk belajar dengan baik.

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Agustus 2007
•
•

•

Saat ini YLSA masih sangat membutuhkan tenaga programmer. Doakan agar
Tuhan mengirimkan pekerja-Nya untuk mendukung pelayanan kami.
Dalam rangka peringatan satu tahun peluncuran SABDA Space, tim web
berencana meningkatkan kualitas situs dengan penambahan sejumlah fitur baru.
Doakan tim web dalam mewujudkan rencana ini sehingga bisa meningkatkan
pelayanan SABDA Space.
Selain SABDA Space, tim web YLSA pun tengah mengupayakan peningkatan
pada situs C3I. Doakan agar mereka dapat mengerjakannya dengan baik.
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3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•
•

Kesibukan dan rutinitas kita sehari-hari kiranya dapat menjadi inspirasi untuk kita
terus melayani Tuhan dan hidup menjadi saksi-Nya.
Kami juga tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan, karena kalau
bukan karena kasih karunia Tuhan serta dukungan dari sahabat YLSA,
pelayanan YLSA ini tidak mungkin dapat terlaksana. Mari kita mengucap syukur
atas kerja sama yang Tuhan berikan untuk kita.
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Appreciation
1. Ulang Tahun Staf

Rasa syukur dan ucapan penuh bahagia menyertai tiga rekan kami yang bulan Juli ini
berulang tahun. Mereka adalah Christiana Ratri Yuliani (3 Juli), Pipin Kuntami (22 Juli),
dan Yuppi Purnason (25 Juli). Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan karena
bertambahnya usia mereka. Selamat ulang tahun dan selamat mengisi hari-hari
bersama kasih setia Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menambahkan hikmat bijaksana
dari Allah. Kami juga berdoa agar kerajinan mereka tidak kendor dalam melayani
Tuhan, terlebih dalam pelayanan mereka di YLSA.

2. Staf Baru
Kami juga mengucapkan syukur kepada Tuhan karena bertambahnya satu rekan baru
di YLSA, yaitu Sdri. Watik Istiningsih yang bergabung sebagai sekretaris divisi
Administrasi dan membantu pelayanan PESTA. Sdri. Watik, begitu panggilannya, mulai
bergabung di pelayanan YLSA sejak Juli 2007. Kami ucapkan selamat bergabung dan
melayani di YLSA dan berikan yang terbaik bagi Tuhan semata.

Testimony
Tidak Mudah Diombang-Ambingkan
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Financial Report
LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA JUNI 2007
A. SUMBANGAN

Yohanes (BCA)
Rp 1.000.000,00 1/06/2007
NN Jakarta (BCA)
Rp 2.000.000,00 4/06/2007
RC Guru GUP (BCA)
Rp 200.000,00 5/06/2007
Yanuar (BCA)
Rp 300.000,00 5/06/2007
Martalina (BCA)
Rp
60.000,00 7/06/2007
TELAGA (BCA)
Rp 500.000,00 7/06/2007
Pak Ong (BCA)
Rp 100.000,00 12/06/2007
Wahyudi (BCA)
Rp 100.000,00 16/06/2007
Mickey F (BCA)
Rp 100.000,00 22/06/2007
Johny (BCA)
Rp
50.000,00 23/06/2007
Nandari (BCA)
Rp 150.000,00 25/06/2007
GIA Pegangsaan Jkt. (tunai) Rp 500.000,00 18/06/2007
NN Jakarta (tunai)
Rp 100.000,00 18/06/2007
Emil (BCA)
Rp 100.000,00 26/06/2007
Yayasan Gloria (BCA)
Rp 250.000,00 26/06/2007
Bunga bank
Rp
13.336,00
Pendapatan lain-lain
Rp 194.800,00
___________
Total Sumbangan
Rp
5.718.136,00
B. PENGELUARAN
Peralatan kantor
Rp
57.200,00
Beban internet
Rp
350.000,00
Produksi CD
Rp 5.292.100,00
Perjalanan pelayanan
Rp 1.044.000,00
HRD
Rp
330.000,00
Konsumsi staf
Rp
619.900,00
Administrasi bank
Rp
17.500,00
Beban kantor
Rp
249.900,00
Kas kecil
Rp
34.100,00
Beban utility/sumber daya Rp 1.128.100,00
Beban perpustakaan
Rp
493.900,00
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Beban komputer
Beban kepegawaian
Total pengeluaran
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Rp
37.000,00
Rp 12.450.000,00
___________
Rp
22.103.700,00

Ucapan Terima Kasih
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang dilimpahkan-Nya bagi kita
semua. Biarlah melalui pelayanan kita bersama ini, nama Tuhan semakin ditinggikan.
Terpujilah Dia yang empunya 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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Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Meskipun agak terlambat, tidak ada salahnya jika di edisi Berita YLSA bulan Agustus
ini, segenap Redaksi mengucapkan:
"Selamat Hari Proklamasi Kemerdekaan Repulik Indonesia 2007!"
Marilah kita berdoa agar Tuhan menolong segenap rakyat Indonesia untuk terus
mengisi kemerdekaan ini dengan rasa takut akan Tuhan dan menjunjung tinggi rasa
kemanusiaan, keadilan, dan kedamaian.
Berita-berita terakhir perkembangan pelayanan YLSA telah kami siapkan di edisi ini.
Kiranya dapat menjadi dorongan untuk para pendoa YLSA terus berdoa bagi pelayanan
YLSA. Terima kasih dan terpujilah nama Tuhan.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
1. SABDA Space Genap Berusia Satu Tahun

Salah satu situs komunitas YLSA, yaitu Komunitas blogger SABDA Space, akhir bulan
Juli 2007 yang lalu genap berusia satu tahun (walaupun 'greget' perayaannya baru
dirasakan pada awal bulan Agustus). Sekalipun masih tergolong muda, namun kiprah
SABDA Space patut diacungi jempol. Mengapa? Nah, bagi Anda yang ingin tahu,
silakan simak artikel yang kami sajikan di kolom Inside YLSA. Kiranya dapat menolong
para Sahabat YLSA untuk mengenal SABDA Space lebih dekat. Harapan kami, Anda
juga akan ikut terdorong bergabung dalam komunitas ini. [Lihat kolom Inside YLSA.]

2. Standardisasi Data di Situs-situs YLSA
Puji Tuhan karena peningkatan demi peningkatan serta pengembangan untuk
kemajuan pelayanan situs-situs YLSA dapat dilakukan oleh Tim Web YLSA. Salah satu
kemajuan yang ingin kami beritakan bulan ini adalah tentang standardisasi yang
berhasil dilakukan untuk situs-situs YLSA yang memakai sistem CMS Drupal.
Standardisasi untuk situs-situs model Drupal ini meliputi data, script, dan module 1.
Selain untuk meningkatkan keamanan, standardisasi juga perlu dilakukan agar bisa
mengganti Drupal versi 4.7.x. ke Drupal versi 5.x.. Standardisasi data dengan
penggunaan modul cck (content contruction kit) sangat diperlukan untuk bisa
berkembang di versi selanjutnya.
Proses standardisasi ini dilakukan secara bertahap dan sampai sejauh ini sudah
berhasil dilakukan untuk sebagian situs-situs YLSA. Sebagian lagi sedang dalam
proses. Adapun situs-situs yang telah distandardisasi meliputi situs i-Humor, Kekal
(Kesaksian Kasih Allah), dan SOTeRI (Situs Online Teologi Reformed Injili).
==> http://humor.sabda.org/ [situs i-Humor]
==> http://kekal.sabda.org/ [situs Kekal]
==> http://reformed.sabda.org/ [SOTeRI]

3. Lomba Tujuh Belasan di Taman Bacaan
Kegembiraan peringatan Hari Kemerdekaan RI juga dirasakan oleh anak-anak di
Taman Bacaan lewat sebuah aktivitas lapangan yang diselenggarakan oleh YLSA.
Kurang lebih 25 anak terlibat dalam aktivitas ini. Selain membuat rangkaian bendera
merah putih untuk dipasang di seputar rumah, kami juga mengadakan sejumlah lomba
bagi anak-anak, seperti lomba makan kerupuk, singkong rebus, memasukkan benang
dalam jarum, dan kegitan lain yang tidak kalah menariknya. Semua anak yang datang
kelihatan sangat menikmati kegiatan ini. Nah, bagaimana dengan para Sahabat dan
Pendukung YLSA? Apakah Anda juga rindu mengadakan kegiatan seperti ini di
lingkungan di mana Anda berada? Kiranya informasi ini dapat menjadi inspirasi untuk
Anda berbaur dengan generasi muda kita. Ajarkan mereka untuk mencintai bangsa
Indonesia dengan saling membangun dan bersemangat untuk belajar.
78

Berita YLSA 2007

Gratis: Tips Kepemimpinan Gratis di Situs IndoLead

Apakah Anda seorang pemimpin? Dan sekarang ingin berkembang menjadi seorang
pemimpin yang handal? Ada banyak hal yang perlu Anda pelajari dan kembangkan
dalam diri Anda. Berikut kami siapkan serangkaian tips kepemimpinan yang kami ambil
dari situs IndoLead, Indonesian Christian Leadership Training, Networks, and Resource
Center. Melalui bahan-bahan ini, kami yakin Anda bisa mendapatkan banyak berkat.
Silakan mengunduh (download) untuk dapat Anda baca secara offline.
•

21 Cara Mendapatkan Kerendahan Hati

Seorang pemimpin harusnya memiliki sebuah kerendahan hati. Sesuatu yang sulit
memang, namun dalam tips ini Anda akan mendapatkan 21 cara mendapatkan
kerendahan hati sebagai pemimpin Kristen. Simak selengkapnya dengan mengunjungi
alamat berikut.
==> http://lead.sabda.org/?title=21_cara_mendapatkan_kerendahan_hati
•

Membangun Tim

Tips berikut akan memberikan petunjuk kepada Anda tentang tahap awal pembangunan
sebuah tim. Ada sembilan petunjuk membangun sebuah tim yang hebat dalam artikel
tersebut. Silakan simak selengkapnya pada alamat di bawah ini.
==> http://lead.sabda.org/?title=tim_building
•

Mengukur Integritas

Bagi Anda yang familiar dengan penulis buku-buku kepemimpinan, nama John C.
Maxwell tentu sudah tidak asing lagi. Berikut tips yang diberikan oleh John C. Maxwell
tentang bagaimana kita mengukur integritas kita. Segera dapatkan keterangan
selengkapnya dengan mengeklik alamat berikut.
==> http://lead.sabda.org/?title=mengukur_integritas
•

Penyelesaian Konflik

Konflik memang tidak dapat dilepaskan dari hadirnya sebuah tim. Jelas dalam
menghadapi sebuah konflik, kita harus menyelesaikannya dengan cara yang bijak. Tips
tersebut patut Anda ketahui untuk menyelesaikan konflik yang terjadi dalam tim Anda.
==> http://lead.sabda.org/?title=konflik_tim
Selain memberikan sajian dalam bentuk tips, situs IndoLead juga menghadirkan
berbagai artikel, kutipan, buku kerja (workbook), e-buku, dan bahan-bahan lain yang
membahas tentang kepemimpinan. Jika Anda ingin mempelajari bahan-bahan tersebut,
Anda bisa mendapatkannya secara gratis dengan cara berikut.

79

Berita YLSA 2007

1. Berkunjung ke situs IndoLead di alamat:
==> http://lead.sabda.org/

2. Berlangganan publikasi e-Leadership Anda akan mendapatkan kiriman gratis setiap
bulan dari publikasi e-Leadership kalau Anda mendaftarkan diri menjadi pelanggan eLeadership. Caranya mudah, silakan kirim e-mail kosong ke:
==> subscribe-i-kan-leadership(at)hub.xc.org
Jika Anda senang menulis topik kepemimpinan dan ingin berbagi dengan para
pemimpin lain, silakan mengirimkan tulisan Anda kepada kami untuk diterbitkan di
publikasi e-Leadership atau dipasang di situs IndoLead. Alamat Redaksi kami:
==> leadership(at)sabda.org
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Inside YLSA: Mengenal Lebih Dekat Situs Komunitas
Blogger Kristen SABDA Space
Oleh: Admin SABDA Space
==> http://www.sabdaspace.org/ [Situs SABDA Space]

Kalau Anda melakukan survey terhadap sejumlah situs komunitas YLSA, Anda akan
menyadari perbedaan yang signifikan bila sampai pada SABDA Space. Cobalah simak
kalender arsipnya. Hampir setiap hari ada tulisan baru yang nampang di sana.
Komentarnya pun ramai. Belum lagi di bagian Shoutbox-nya.
Keberhasilan SABDA Space ini tentu merupakan sesuatu yang sangat
menggembirakan. Boleh dibilang, inilah situs komunitas YLSA yang paling berhasil
sejauh ini. Namun, tahukah Anda apa yang terjadi pada awal peluncuran SABDA
Space?

Latar Belakang Sabda Space
Pada awalnya, pembangunan SABDA Space dilakukan sebagai tindak lanjut kerinduan
YLSA dalam menghadirkan suatu komunitas yang saling mendukung, menguatkan,
mengasah, sekaligus memperkaya para penggunanya. Proyek ini diharapkan dapat
menjadi tempat berkumpulnya orang-orang percaya dari seluruh Indonesia maupun
dunia. Sifatnya yang terbuka bagi semua orang itu pun diharapkan dapat menjadi
kesaksian yang terbuka bagi setiap orang non-Kristen yang memang sengaja datang
atau kesasar di situs SABDA Space.
Sebenarnya, upaya seperti itu sudah pernah dirintis melalui sejumlah forum di beberapa
situs, misalnya Komunitas YLSA dan Christian Writers' Club (CWC, kini dialihkan ke
Penulis Literatur Kristen dan Umum, Pelitaku). Namun, forum-forum itu dinilai kurang
semarak sampai akhirnya YLSA melirik blog sebagai salah satu fenomena yang tengah
berkembang saat itu.
Pembangunan SABDA Space dilakukan dengan sebuah visi untuk menjadi komunitas
para blogger Kristen yang rindu menuangkan aspirasi kreatifnya untuk memerkaya
aplikasi prinsip iman Kristen dalam kesehariannya. Untuk mencapai visi tersebut,
SABDA Space berniat untuk menampung berbagai tulisan dari anggotanya berupa
opini, artikel, esai, puisi, cerpen, maupun tulisan-tulisan lain yang membangun
wawasan, pengetahuan, pribadi, dan kerohanian para pengunjung, pembaca, maupun
rekan blogger Kristen lainnya.

Perkembangan Setahun
Meski demikian, pencapaian yang diperoleh SABDA Space tidak langsung sefenomenal
saat ini. Pada masa-masa awal diluncurkan, SABDA Space hanya dihuni oleh 52
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pengguna, dengan 19 pengguna yang tidak pernah melakukan aktivitas apa pun. Dalam
bulan pertama itu juga, tercatat 50 artikel tersaji dengan 54 komentar yang menyertai.
Jumlah tersebut terus bertambah dari waktu ke waktu. Sampai pada saat genap berusia
setahun pada akhir Juli lalu, wajah SABDA Space sebagai komunitas blogger Kristen
sudah semakin mantap. Selama setahun tersebut, sudah ada 456 pengguna yang
terdaftar dalam komunitas interaktif ini. Sayangnya, sebagian besar anggota masih
belum menunjukkan aktivitas yang diharapkan. Tapi di sisi lain, sebagian anggota telah
aktif dan memberikan partisipasi yang sangat menggembirakan. Dalam kurun setahun,
sudah ada 851 artikel blog dan 1.853 komentar yang tertampung. Untuk ukuran situs
Indonesia, pencapaian ini sudah bisa dianggap baik.
Selama setahun itu pula, beragam perubahan (baca: penambahan fasilitas) telah
dilakukan. Perubahan tersebut berupa:
1. perubahan "theme" (November 2006);
2. fasilitas print page (November 2006);
3. fasilitas kirim artikel ke e-mail teman (November 2006);
4. fasilitas blogger points (November 2006);
5. halaman daftar blogger (November 2006);
6. halaman daftar judul blog (November 2006);
7. nonmember bisa berpartisipasi dengan mengirim komentar (November 2006);
8. poin untuk artikel dan komentar (November 2006);
9. pesan pribadi (Februari 2007);
10. blogger dengan jumlah tulisan dan tulisan terakhir (Juni 2007);
11. blogger yang online (Juli 2007).
Lalu pada bulan Juli 2007 lalu, beberapa blogger sempat melakukan temu darat.
Meskipun singkat, namun temu darat itu diakui menjadi pengalaman yang
mengesankan. Hai Hai, salah seorang blogger teraktif menuliskan kesannya pada temu
darat tersebut. Silakan klik alamat berikut ini untuk mengetahui gambaran pertemuan
tersebut.
==> http://www.sabdaspace.org/mejeng_di_kampus_josua
Puji Tuhan, selain beberapa hal di atas, kerinduan untuk menjadi kesaksian yang
terbuka lebar bagi para pengunjung non-Kristen telah terwujud pula. Salah seorang
blogger telah mempromosikan SABDA Space pada rekan-rekannya yang non-Kristen
dan mereka pun mengakui merasa diberkati tatkala berkunjung ke SABDA Space! Hal
ini tentu memberi suka cita yang tiada terperi pula.

Seputar Ulang Tahun Sabda Space
SABDA Space menyadari bahwa pencapaiannya sejauh ini lebih dikarenakan oleh
keberadaan para penggunanya yang sangat aktif. Sebut saja John Adisubrata, blogger
yang paling banyak menulis di SABDA Space (sampai saat berita disusun, ia sudah
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menulis 60 blog), Erick (57), Callmefay (56), Clara_anita (53), dan Sri Libe Suryapusoro
(49).
Salah satu hadiah untuk ulang tahun SABDA Space adalah ditampilkannya wajah baru
SABDA Space. Tapi bukan itu saja, Tim Web YLSA bersama Admin SABDA Space juga
telah melakukan penambahan sejumlah fasilitas untuk kenyamanan dan peningkatan
kreativitas para pengguna SABDA Space. Sebut saja Shoutbox, boks siapa yang
sedang online, boks blog populer (terbaru), boks blog sepanjang masa (terpopuler dari
dulu sampai sekarang), ada juga tags kategori, notifikasi via e-mail (pengguna bisa
mendapat pemberitahuan bila postingannya direspons orang lain), halaman arsip
postingan admin, menampilkan profil pengguna, dan juga halaman komentar terbaru.
Penambahan ini tentu menjadi kemajuan yang sangat menggembirakan.

Apa Kata Mereka?
Pada ulang tahun yang pertama, sejumlah blogger aktif turut bersuka cita bersama kami
dengan menyampaikan ucapan selamat ulang tahun. Ini tentu menjadi hal yang sangat
berharga. SABDA Space sangat bersyukur untuk partisipasi semuanya. Untuk melihat
bagaimana respons mereka seputar ulang tahun SABDA Space, silakan klik alamat
berikut.
==> http://www.sabdaspace.org/sabda_space_mau_ulang_tahun
==> http://www.sabdaspace.org/setahun_sabda_space_0
Sambutan para pengguna seputar penambahan fasilitas pun sangat meriah. Coba saja
simak beberapa respons mereka berikut ini.
•

SABDA SPACE's INTRO

Dikirimkan oleh hai hai pada Sel, 2007-08-07 03:04. Wah, kalau intronya saja sudah
begini, bagaimana selanjutnya? Ho ho ho, hebat hebat hebat. Hari ini sanat sibuk
sehingga nggak sempat online. Namun begitu buka, wow ...... Marhilong-hilong,
bersinar-sinar!
Terima kasih teman-teman di sabdaspace yang telah bekerja keras!
•

nice color and layout

Dikirimkan oleh dennis santoso ... pada Sel, 2007-08-07 06:26. nice work admin team :)
•

Ini Baru New Blog

Dikirimkan oleh Baron Arthur pada Sel, 2007-08-07 11:14. Bagus banget...Tampilannya
lebih mengikuti perkembangan zaman yang sekarang ini didominasi blog-blog versi
baru yang memakai tiga kolom. Ditunggu inovasi terbarunya..
Apalagi ya????
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Komentar-komentar lainnya dapat Anda simak dengan mengeklik alamat berikut.
==> http://www.sabdaspace.org/intro_sabda_space

Sabda Space Masa Mendatang
Meski saat ini SABDA Space sudah berkembang secara signifikan, kerinduan untuk
terus menjadi komunitas blogger Kristen, alias tempat nongkrongnya para blogger
Kristen, masih menjadi prioritas. Tentu tidak bermaksud menggeser keberadaan blogblog Kristen lainnya. Malahan kalau bisa, SABDA Space bergandengan tangan dengan
mereka.
Selain itu, SABDA Space juga berharap dapat meningkatkan aktivitas para
penggunanya. Selain diharapkan semakin ramai, SABDA Space juga berharap dapat
menambah seribu postingan pada akhir tahun kedua nanti.
SABDA Space juga tengah menggumulkan diadakannya sebuah forum sebagai ajang
diskusi yang menarik seputar kekristenan dan isu-isu umum yang tengah hangat
dibicarakan. Doakan agar forum ini dapat segera hadir di tengah komunitas blogger
SABDA Space ini sehingga semakin mengakrabkan dan menajamkan iman para
penggunanya.
Nah, para Sahabat YLSA sekalian, kami mengundang Anda untuk berjalan-jalan di
komunitas SABDA Space yang sering disebut juga sebagai "pasar klewer" ini. Kami
yakin, Anda akan mendapatkan banyak berkat dari kunjungan tersebut. Lalu, mengapa
tidak sekalian memutuskan untuk menjadi bagian komunitas ini dengan mendaftarkan
diri Anda? Kami nantikan.

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

•

Mengucap syukur kepada Tuhan atas penyertaan-Nya selama setahun ini di
situs komunitas blogger SABDA Space. Campur tangan Tuhan sangat nyata
dalam menjadikan situs ini berkat bagi masyarakat Kristen Indonesia. Doakan
agar kemajuan ini semakin memacu kami untuk terus memberikan yang terbaik.
Bersyukur juga untuk hikmat dari Tuhan sehingga tim Web mampu melakukan
proses standardisasi data pada situs-situs YLSA. Doakan agar proses
standardisasi ini bisa berjalan dengan baik sesuai dengan target.
Mengucap syukur juga karena pada bulan Agustus ini, kami dapat berbagi
kegembiraan dengan anak-anak untuk merayakan hari kemerdekaan RI yang ke62. Kiranya kesempatan melayani orang-orang di sekitar kita dapat menjadi
berkat.
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2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA September 2007
•

•

•

Kami mengharapkan dukungan doa dari Sahabat dan Pendukung YLSA untuk
beberapa proyek yang sedang dikerjakan. Salah satu proyek yang sedang
dikerjakan adalah mempersiapkan pembuatan CD SABDA (OLB Indonesia) versi
4.0.
Doakan untuk proyek pembuatan situs-situs e-learning dengan model CMS
Moodle yang sudah mulai dikerjakan bulan Agustus yang lalu agar dapat
dikembangkan dengan sebaik mungkin dan selesai pada waktu yang diharapkan.
YLSA masih membutuhkan tenaga untuk posisi programmer demi meningkatkan
kualitas pelayanan kami. Oleh karena itu, berdoalah agar Tuhan mengirimkan
orang yang tepat untuk posisi tersebut.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

•

Bertepatan dengan ulang tahun bangsa Indonesia yang ke-62, kiranya semangat
kemerdekaan semakin meningkatkan semangat nasionalisme Sahabat dan
Pendukung YLSA sekalian. Selamat memberikan kontribusi bagi bangsa ini dan
terus dukung dalam doa agar bangsa ini dapat melakukan visi yang telah Tuhan
berikan bagi bangsa ini.
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, begitu juga dengan rencana-rencana yang
ingin dilaksanakan oleh Sahabat dan Pendukung YLSA. Kami doakan agar kasih
dan kecintaan kita kepada Tuhan menjadi motivasi terbesar dalam melakukan
tugas-tugas kita sehari-hari.
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Appreciation
1. Ulang Tahun Staf

Bulan Agustus yang ditandai dengan semangat kemerdekaan ini juga diwarnai dengan
sukacita rekan kami, Puji Arya Yanti dari Divisi Publikasi yang merayakan ulang
tahunnya ke-28. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan semoga sehat selalu,
khususnya dalam mempersiapkan pernikahannya di bulan September.

2. Ulang Tahun Pernikahan
Pernikahan yang dikehendaki Tuhan bukanlah sesuatu yang kebetulan. Demikian juga
yang dialami oleh Ibu Yulia Oeniyati (Pimpinan YLSA) dan suaminya yang pada tanggal
17 Agustus 2007 lalu memperingati hari ulang tahun pernikahannya ke 17. Karena itu,
tidak henti-hentinya mereka mengucap syukur atas penyertaan Allah dalam perjalanan
pernikahan mereka ini. Happy anniversary! Biarlah kasih setia Allah yang menuntun
perjalanan mereka ke depan.

3. Staf Baru
Kami ucapkan selamat bergabung bagi Sdr. Antonius Trijuni Dilianto yang bergabung di
YLSA (Divisi Web) terhitung mulai bulan Agustus 2007 ini. Mari kita doakan agar Dili,
begitu panggilan akrabnya, dapat memberikan yang terbaik bagi pelayanan Tuhan di
YLSA.
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Financial Report
LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA JULI 2007
A. SUMBANGAN

TELAGA (BCA)
Rp 500.000,00 3/7/07
Meky (BCA)
Rp 1.000.000,00 6/7/07
Gunawan & Kristina (BCA) Rp 2.000.000,00 9/7/07
Wahyudi Hermanto (BCA) Rp 100.000,00 19/7/07
Medan (BCA)
Rp 495.000,00 20/7/07
Yayasan Gloria (BCA)
Rp 250.000,00 26/7/07
Leo Nardus (BCA)
Rp 200.000,00 27/7/07
Harun (BCA)
Rp 250.000,00 29/7/07
Mickey F(BCA)
Rp 100.000,00 30/7/07
Yenti(BCA)
Rp 100.000,00 31/7/07
Bunga bank (BCA)
Rp
5.884,00 26/7/07
Sumbangan lain-lain
Rp 116.800,00
___________
Total sumbangan
Rp
5.117.684,00
B. PENGELUARAN
Peralatan kantor
Rp
37.800,00
Beban internet
Rp
570.000,00
Produksi CD
Rp 3.317.600,00
HRD
Rp
155.400,00
Konsumsi staf
Rp
777.900,00
Administrasi bank
Rp
17.690,00
Beban kantor
Rp
160.500,00
Beban komputer
Rp
737.000,00
Beban utility/sumber daya Rp 1.153.000,00
Beban perpustakaan
Rp
317.600,00
Kas kecil
Rp
30.000,00
Biaya kepegawaian
Rp 12.090.000,00
___________
Total pengeluaran
Rp
19.364.490,00
Ucapan Terima Kasih
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang dilimpahkan-Nya bagi kita
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semua. Biarlah melalui pelayanan kita bersama ini, nama Tuhan semakin ditinggikan.
Terpujilah Dia yang memunyai 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 35/September/2007
Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,

Mungkin banyak dari Sahabat dan Pendukung YLSA yang saat ini sedang sibuk
mempersiapkan liburan panjang menjelang perayaan Idul Fitri. Kami doakan agar
kegiatan yang Anda rencanakan nanti, khususnya untuk mudik ke keluarga masingmasing, dapat menjadi pengalaman yang mengesankan sekaligus bermakna. Usulan
kami, cobalah menjadikan kegiatan menceritakan kasih Tuhan kepada handai tolan
sebagai salah satu agenda mudik Anda. Doa kami menyertai Anda.
Selain memberitakan kegiatan YLSA bulan lalu, Berita YLSA kali ini juga akan
menyajikan bahan doa khusus bagi orang-orang percaya yang mengalami
penganiayaan di negara-negara yang merayakan Lebaran secara nasional. Kiranya hati
Anda terbeban berdoa bagi orang-orang percaya di sana yang mengalami
penganiayaan. Tapi kami juga berharap Anda semakin terdorong untuk setia berdoa
bagi penginjilan di negara-negara tersebut.
Nah ..., selamat berdoa, selamat mudik.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
1. Upaya Peningkatan Mesin di Situs SABDA Space

Teknologi situs Komunitas Blogger Kristen, SABDA Space, kembali akan ditingkatkan.
Jika sebelumnya menggunakan Drupal 4.7.7, SABDA Space akan memakai Drupal 5.2.
dengan sejumlah fitur baru.
Hal utama dari Drupal 5.2 ini, Captcha cenderung lebih stabil daripada versi
sebelumnya. Para pengunjung tidak akan repot lagi bila hendak memberi komentar -Drupal 4.7.7, Captcha sering meminta kode validasi berkali-kali. Dengan demikian, segi
keamanan akan lebih terjamin daripada sebelumnya.
Doakan agar peralihan ini bisa segera dirampungkan, mengingat dalam waktu dekat,
peningkatan serupa juga akan dilakukan pada situs-situs YLSA lain yang juga memakai
CMS Drupal.
==> http://www.sabdaspace.org/ [Situs SABDA Space]

2. Pemasangan Block Alkitab di Situs-situs Drupal YLSA
Puji Tuhan karena Dia senantiasa memampukan Tim Web YLSA untuk terus melakukan
peningkatan di situs-situs YLSA. Peningkatan kali ini berupa pemasangan block Alkitab
di situs-situs Drupal YLSA. Situs-situs tersebut, yaitu GUBUK Online, e-MISI, e-Artikel,
Pelitaku, Bio Kristi, KEKAL, i-Humor, PESTA Online, SOTeRI, dan GEMA.
Block Alkitab adalah semacam menu yang akan memudahkan Anda mencari kata
dalam Alkitab atau ayat Alkitab. Ayat atau kata dalam Alkitab yang Anda cari nantinya
akan ditautkan ke situs Alkitab SABDAweb. Selamat memanfaatkan fasilitas baru ini
dan berikut kami berikan beberapa alamat situs Drupal YLSA yang telah menyediakan
fasilitas block Alkitab. Selamat berkunjung!
==> http://artikel.sabda.org/ [situs e-Artikel]
==> http://humor.sabda.org/ [situs i-Humor]
==> http://reformed.sabda.org/ [SOTeRI]
==> http://misi.sabda.org/ [situs e-Misi]
==> http://gubuk.sabda.org/ [situs Gubuk Online]
==> http://pelitaku.sabda.org/ [situs Pelitaku]
==> http://kesaksian.sabda.org/ [situs Kekal]
==> http://biokristi.sabda.org/ [situs Bio Kristi]
==> http://gema.sabda.org/ [situs GEMA]
==> http://pesta.sabda.org/ [situs PESTA Online]

3. Bertumbuh Bersama di Kursus PESTA Online
Apakah Sahabat YLSA belum sempat bergabung dalam kursus-kursus yang
diselenggarakan oleh PESTA tahun ini? Jangan berkecil hati karena pada tahun 2008
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nanti, sahabat YLSA masih bisa mengikuti berbagai kursus yang telah kami sediakan.
Selain itu, ada kabar menarik buat sahabat YLSA bahwa di tahun 2008 nanti akan
dibuka dua kursus baru, yaitu kursus Apologetika Untuk Awam (AUA) dan kursus
Pernikahan Kristen Sejati (PKS).

Berikut jadwal kursus PESTA tahun 2008, dengan harapan sahabat YLSA yang tertarik
untuk mengikuti kursus-kursus tersebut dapat mempersiapkannya jauh-jauh hari.
•
•
•
•
•
•
•
•

Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) Periode: Januari/Februari 2008
Siapakah Yesus Kristus (SYK) Periode: Maret/April 2008
Guru Sekolah Minggu (GSM) Periode: April/Mei 2008
Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) Periode: Mei/Juni 2008
Apologetika Untuk Awam I (AUA) Periode: Mei/Juni 2008
Pernikahan Kristen Sejati (PKS) Periode: Juli/Agustus 2008
Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) Periode: Agustus/September 2008
Pengantar Perjanjian Lama (PPL) Periode: Oktober/November 2008

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

Gratis: Bahan Aktivitas dan Keterampilan untuk Anak di
Situs PEPAK
Adakah Sahabat YLSA yang saat ini sedang terlibat dalam pelayanan sekolah minggu
atau pelayanan anak? Ingin membuat acara sekolah minggu yang agak berbeda dari
biasanya? Jangan bingung, situs Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen (PEPAK)
menyediakan berbagai tulisan yang membahas tentang bermacam-macam kegiatan,
keterampilan, dan permainan yang bisa dilakukan di sekolah minggu atau pelayanan
anak secara umum. Untuk itu, silakan simak beberapa petunjuk bahan yang dapat Anda
akses dari situs PEPAK berikut ini.
•

Permainan: Gembala dan Domba-Dombanya dan Memberitakan Injil

Permainan ini sangat cocok jika Anda gunakan di kelas besar. Bagaimana menjalankan
permainan ini dan juga apa yang harus dipersiapkan? Silakan berkunjung ke alamat:
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/071518/
•

Kegiatan Kreatif dalam Sekolah Minggu

Tulisan ini menyajikan berbagai macam tips menarik yang lengkap dengan contoh
kegiatan kreatifnya, mulai dari mengolah kertas menjadi bunga, melukis, juga kegiatan
lain seperti, tanya-jawab yang mengasyikkan, dll.. Anda tertarik? Dapatkan informasi
selengkapnya dengan mengunjungi alamat berikut:
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/071404/
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Permainan untuk Pengakraban

Kadang anak-anak baru memiliki kesulitan untuk beradaptasi dengan lingkungan baru.
Permainan yang membuat gembira dapat menolong mengakrabkan mereka dengan
lebih cepat. Manfaatkan beberapa permainan pengakraban yang kami sediakan di
halaman situs ini:
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/040510/
Masih ada 104 tulisan lain yang berisi keterampilan, permainan, maupun aktivitas yang
bisa Anda dapatkan secara gratis di situs PEPAK ini. Bahan-bahan tersebut bisa Anda
unduh (download) atau bisa juga Anda baca dan cetak sesuai dengan yang Anda
inginkan, bahkan Anda juga bisa kirimkan secara langsung ke alamat e-mail Anda atau
kepada teman pelayanan Anda yang lain. Cara pengirimannya sangat mudah, cukup
dengan mengisi alamat e-mail beserta nama teman Anda. Simak informasi
selengkapnya dan buruan berkunjung ke situs PEPAK.
==> http://pepak.sabda.org/topik/13/
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Pengantar:
Yayasan Lembaga SABDA melalui publikasi e-Doa dan e-MISI yang bekerja sama
dengan Koordinator "40 Hari Doa" secara rutin setiap tahun menjelang dan selama
bulan Ramadhan, menyebarkan bahan doa lewat e-mail yang disebut "40 Hari
Mengasihi Bangsa Dalam Doa". Di dalamnya berisi informasi negara-negara yang perlu
didoakan beserta pokok-pokok doanya.
Pada kesempatan ini, kami ingin mencuplikkan salah satu halaman yang ada pada
bahan doa tersebut supaya para Sahabat YLSA mengetahui gerakan doa ini. Kami
berharap Anda juga dapat berbagian untuk berdoa bagi orang-orang Kristen di seluruh
dunia yang saat ini mengalami penganiayaan karena iman mereka kepada Yesus
Kristus.
Diperkirakan 438 orang Kristen menjadi martir setiap hari, kira-kira 160.000 orang per
tahun yang dibunuh karena mempertahankan iman mereka. Lebih dari 600 juta orang
per hari menderita karena diskriminasi, tekanan, siksaan, pemukulan, pemerasan, dan
pelarangan. Injil sangat dibatasi di delapan puluh bangsa di seluruh dunia dan banyak
orang Kristen dianiaya.
Di berbagai bangsa, banyak orang Kristen yang dipersulit dan ditolak dalam pekerjaan,
pendidikan, dan di lingkungan tempat tinggalnya. Sebuah daerah di Pakistan, 90% dari
orang-orang Kristen yang ada tidak bekerja atau dipekerjakan di bagian yang kasar
sekalipun. Banyak negara non-Kristen yang menjalankan hukum syariah agama
sehingga penganiayaan terhadap orang Kristen semakin bertambah. Beberapa sekolah
di Kairo, anak-anak perempuan Kristen dipaksa untuk memakai kerudung kepala dan
membaca Al-Qur'an. Sangat banyak murid Kristen ditolak saat akan memasuki
perguruan tinggi, walaupun mereka mempunyai rangking yang sangat baik. Bagi orang
sepupu yang akhirnya memilih percaya pada Tuhan Yesus, keadaan mereka akan jauh
lebih buruk daripada orang Kristen.
Saudi Arabia memberlakukan larangan bagi penduduknya untuk tidak menjalankan
kepercayaan lain selain agama tertentu. Menurut badan Penginjilan Dunia, tahun-tahun
lalu sedikitnya tiga puluh orang pendatang yang beragama Kristen telah ditahan,
dipenjarakan, dan akhirnya dikeluarkan karena terlibat secara pribadi dalam kegiatan
orang-orang percaya.
Meskipun begitu hebat penderitaan yang dialami orang-orang Kristen, Tuhan berjalan
dalam kuasa-Nya. Di Indonesia, ribuan gedung gereja telah di bakar; hamba-hamba
Tuhan dipenjarakan; darah ratusan martir dan hamba Tuhan telah menjadi pupuk
penyubur yang membasahi negeri ini. Ribuan umat percaya meninggal sebelum
waktunya, ratusan ribu umat menjadi pengungsi ke berbagai daerah di Indonesia, tetapi
kesatuan rohani antarumat percaya dan keteguhan iman mereka semakin kokoh dan
mereka terus menyembah Tuhan Yesus. Di Sudan, bom-bom membayangi dan
menghancurkan sekolah-sekolah Kristen, dan juga rumah-rumah sakit, tetapi orang93
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orang percaya tetap bersekutu bersama untuk melihat video Yesus. Di Nepal, banyak
orang Kristen telah dibunuh dan dipenjarakan, tetapi gereja mengalami kebangunan
rohani. Di Cechnya, pendeta-pendeta diculik dan dipenjarakan, namun gereja-gereja
tetap berdiri tegak. Di Saudi Arabia, polisi-polisi Islam terus-menerus menyerang
rumah-rumah orang Kristen dan memenjarakan orang percaya, tetapi jumlah orang
percaya bertambah setiap harinya.

Orang-orang Kristen di Afrika Utara ditahan oleh polisi-polisi dan diinterogasi selama
tiga hari. Polisi-polisi tersebut memunyai copy dari panduan buku doa ini, dan
mengajukan berbagai pertanyaan seperti: Darimana buku ini ditemukan?, Dengan cara
apa buku ini dapat masuk ke negara tersebut? Setelah orang Kristen tersebut
dibebaskan, mereka menulis: "Polisi-polisi begitu ketakutan ketika mereka mengetahui
orang KRISTEN BERDOA MAKA TUHAN AKAN BEKERJA'. Atas nama seluruh orang
Kristen di Afrika Utara, jangan menyerah! TETAPLAH BERDOA.
Kuatkanlah imanmu dengan ayat-ayat firman Tuhan agar kamu kuat dan tetap berdoa
(Ibrani 10:32-34; 11:32-40; 13:3).

Pokok-Pokok Doa
•

•

•

•

Meskipun umat percaya dianiaya karena iman mereka pada Tuhan Yesus,
berdoa agar kuasa Tuhan menolong keluarga-keluarga tersebut untuk berani
membagikan IMAN mereka dan tetap tinggal teduh dalam iman pada Yesus.
Tolong doakan untuk semangat dan perlindungan. Kita percaya bahwa Tuhan
adalah Allah yang berkuasa, tetapi kadang-kadang kita merasa sangat takut dan
merasa terasing.
Buanglah anggapan bahwa orang non-Kristen tidak dapat menerima Kristus.
Tuhan dapat menunjukkan pada mereka jalan-jalan-Nya yang berkuasa. Berdoa
agar kita tidak mengecewakan mereka. Bagaimana mereka dapat percaya Injil
jika mereka belum mendengar dan bagaimana mereka dapat mendengar jika
tidak ada yang memberitakan kepada mereka?
Berdoa memohon limpahan kasih Bapa bagi kehidupan umat percaya, sehingga
dari kelimpahan kasih-Nya yang ada dalam kita, kita dapat merasakan kerinduan
dari hati Bapa bagi para sepupu.

Dikutip dari:
Judul buku : 40 Hari Mengasihi Bangsa-bangsa dalam Doa
Judul artikel: Gereja yang Teraniaya
Penulis : Tidak dicantumkan
Untuk melihat arsip 40 hari doa lainnya, silakan kunjungi:
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari

Stop Press
Publikasi ICW
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Publikasi Indonesian Christian WebWatch (ICW) merupakan newsletter/majalah
elektronik yang diterbitkan sebulan sekali oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)
melalui jaringan sistem I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network). Publikasi ini berisi
ulasan berbagai situs Kristen dan milis Kristen, baik dari Indonesia maupun manca
negara yang disajikan berdasarkan topik-topik tertentu. Selain itu, Anda juga bisa
mendapatkan artikel-artikel menarik mengenai kekristenan dan informasi seputar dunia
internet. Nah, agar tidak ketinggalan informasi tentang situs Kristen terbaru segeralah
berlangganan ICW.
==> <subscribe-i-kan-icw(at)hub.xc.org> [berlangganan]
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/ [arsip]

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

Berkat dan penyertaan Tuhan bagi pelayanan YLSA sungguh luar biasa. Mari
mengucap syukur untuk pimpinan-Nya yang memungkinkan staf YLSA dapat
memasang menu baru block Alkitab dan tugas-tugas lain dalam Divisi Web.
Doakan pula agar situs SABDA Space dengan Drupal 5.2 dapat segera
dihadirkan.
Mengucap syukur juga untuk pelayanan yang bisa terus YLSA kerjakan bagi
pelaksanaan kursus PESTA hingga hari ini. Terkhusus, doakan untuk rencana
kursus PESTA 2008, agar kami bisa semakin meningkatkan pelayanan kami dan
semakin banyak orang yang dapat belajar kebenaran firman Tuhan.

2. Rencana Kegiatan Pelayanan YLSA Oktober 2007
•

•

•

•

Mohon dukungan doa Sahabat dan Pendukung YLSA untuk proyek CD SABDA
(OLB versi Indonesia) -- saat ini kami sedang merencanakan untuk membuat CD
SABDA versi 4.0.
Saat ini YLSA sedang kesulitan untuk mendapatkan tempat penduplikasian CD
yang berkualitas dan dengan harga yang terjangkau. Doakan agar kami bisa
mendapatkan partner pelayanan untuk menduplikasikan CD-CD YLSA.
YLSA bersiap-siap mengadakan rapat kerja (raker) pada bulan November 2007
ini. Doakan agar melalui raker ini, Tuhan memimpin pengurus dan segenap staf
YLSA untuk dapat menjabarkan visi pelayanan YLSA tahun 2008 dengan jelas.
Biarlah Tuhan sendiri yang memberi kami semangat untuk melakukannya
dengan tekun dan disiplin.
Doakan agar kerinduan YLSA bisa memiliki tempat "Pusat Pelatihan" di tahun
mendatang bisa terwujud sehingga dapat memperluas pelayanan YLSA.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

Doakan para Sahabat dan Pendukung YLSA, khususnya saat-saat menjelang
perayaan Idul Fitri. Kiranya perlindungan Tuhan terus menyertai para Sahabat
dan Pendukung YLSA.
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Bersyukur untuk para donatur YLSA yang telah menjadi partner pelayanan kami
hingga saat ini. Sungguh suatu berkat yang luar biasa karena kita bisa bersamasama melayani Raja di atas segala raja.
Doakan agar kerja sama YLSA dan para Sahabat YLSA pada masa mendatang,
kiranya boleh semakin ditingkatkan, terkhusus untuk para Sahabat YLSA yang
rindu untuk terlibat lebih banyak dalam pelayanan.
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Appreciation
1. Ulang Tahun Staf

Bertambahnya usia seseorang pasti menambah sukacita tersendiri. Demikian juga
dengan rekan kami yang pada bulan September ini berulang tahun, yaitu Dian Pradana
(Staf Penerjemah dan Publikasi) yang berulang tahun pada tanggal 5 September 2007,
dan Lani Mulati (Staf Admin dan Data Processing) yang berulang tahun pada tanggal 23
September 2007. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan kiranya semakin semangat
dalam menapaki hari-hari ke depan bersama Tuhan.

2. Selamat Menempuh Hidup Baru Sdri. Puji!
Tuhan Allah berfirman: "Tidak baik, kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan
menjadikan penolong baginya, yang sepadan dengan dia" (Kej. 2:18). Kutipan ayat
tersebut juga mengekspresikan kegembiraan rekan kami Puji Arya Yanti (Staf Publikasi)
yang mengikrarkan janji setia untuk membina hidup bersama dengan yang terkasih, Tri
Hardono, pada tanggal 1 September 2007. Segenap pengurus dan staf YLSA
mengucapkan selamat menempuh hidup baru dan kiranya kasih setia Allah senantiasa
menyertai keluarga baru ini. Selamat berbahagia!
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Financial Report
LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA Agustus 2007

A. SUMBANGAN
Didik GRII Jakarta (Cash $ 50.00) Rp 445.000,00 20/6/07
Lanny P. (BCA)
Rp 630.000,00 2/8/07
Gunawan & Kristina (BCA)
Rp 2.000.000,00 6/8/07
TELAGA (BCA)
Rp 500.000,00 7/8/07
Miko L. (BCA)
Rp 500.000,00 8/8/07
Jenani Novita H (BCA)
Rp 150.000,00 9/8/07
Wahyudi H. (BCA)
Rp 100.000,00 11/8/07
Bima Juaria (BCA)
Rp 100.000,00 14/8/07
Yayasan Gloria (BCA)
Rp 250.000,00 24/8/07
Benny H. (BCA)
Rp 450.000,00 28/8/07
Mickey F. (BCA)
Rp 100.000,00 29/8/07
NN Yogja (Danamon)
Rp 200.000,00 29/8/07
Ina Kadek (BCA)
Rp 350.000,00 30/8/07
Didik Bintaro (BCA)
Rp 100.000,00 31/8/07
Bunga bank
Rp
6.292,00
Pemasukan lain-lain
Rp 127.000,00
___________
Total Sumbangan
Rp
6.008.292,00
B. PENGELUARAN
Peralatan kantor
Rp
20.200,00
Beban Internet
Rp
570.000,00
Produksi CD
Rp
9.600,00
HRD
Rp
24.000,00
Konsumsi Staf
Rp
783.300,00
Administrasi Bank
Rp
17.724,00
Beban Kantor
Rp
477.600,00
Beban Komputer
Rp
65.000,00
Beban Utility/Sumber Daya Rp 1.193.000,00
Beban Perpustakaan
Rp
542.000,00
Kas Kecil
Rp
27.000,00
Perjalanan Dinas
Rp
350.000,00
Biaya Kepegawaian
Rp 13.140.000,00
___________
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Rp

17.219.424,00

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 memunyai 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 36/Desember/2007
Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,

Tak terasa, kita sudah berada di penghujung tahun 2007. Kami bersyukur karena di
penghujung tahun ini kita juga diizinkan untuk terlebih dahulu merayakan hari kelahiran
Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan kami, perayaan Natal tahun 2007 ini memberi kesan
tersendiri bagi para Sahabat dan Pendukung YLSA. Bagaimana caranya? Lebih dari
tahun-tahun sebelumnya, rayakanlah hari Natal tahun 2007 ini dengan meluangkan
waktu untuk bersekutu dan bergaul dengan Tuhan secara pribadi. Penuhi hati kita
dengan Firman-Nya sehingga kita semakin mengenal pikiran-pikiran Tuhan. Biarlah
pikiran-pikiran Tuhan ini menjadi modal untuk kita menyambut kedatangan tahun 2008.
Dengan penuh sukacita, kami segenap Pengurus dan Staf Yayasan Lembaga SABDA
(YLSA) mengucapkan:
Selamat merayakan Hari Natal 2007 dan Tahun Baru 2008!
Kasih dan pikiran Tuhan kiranya terus hadir dalam hidup kita sehingga kita dimampukan
untuk melaksanakan misi dan panggilan-Nya.
Soli Deo gloria!
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Gratis: Bahan Natal Terbaru dari Publikasi YLSA

Berikut beberapa referensi bahan renungan dan artikel seputar Natal yang disajikan
melalui publikasi-publikasi YLSA. Harapan kami, referensi ini dapat membantu Anda
untuk menikmati masa-masa perayaan Natal tahun ini dengan taburan Firman Tuhan.
Kiranya menjadi berkat!
•

Bahan Natal di Publikasi e-Konsel

Edisi e-Konsel di bulan Desember tahun 2007 ini, mengangkat tema Natal yang terdiri
dari topik Kesaksian Natal dan Renungan Natal. Silakan menyimak dan selamat berbagi
kasih Natal kepada orang-orang disekeliling Anda.
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/149/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/150/
•

Bahan Natal Terbaru di Publikasi e-BinaAnak

Apakah sudah menjadi kebiasaan jika anak layan Anda seringkali mendambakan
hadiah di setiap perayaan Natal? Silakan tengok artikel-artikel seputar hal tersebut
dalam salah satu edisi e-BinaAnak di bulan Desember ini. Juga, jangan lupa
membagikan makna Natal dan mengajarkan kepada anak layan Anda tentang
bagaimana seharusnya kita merayakan Natal. Semua ini disajikan untuk menjadi berkat
bagi Anda dan anak layan Anda.
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/360/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/361/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/362/
•

Bahan Natal Baru di Publikasi e-JEMMi

Kelahiran Tuhan Yesus ke dunia merupakan misi Allah dalam rangka penyelamatan
manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Di bulan Desember ini, setiap edisi publikasi
e-JEMMi hadir dengan topik seputar misi Yesus ke dunia dan kelahiran Tuhan Yesus.
Di edisi terakhir, Anda akan dibawa ke Jepang untuk menengok bagaimana tradisi
perayaan Natal di sana. Jangan tunda lagi, silakan baca setiap sajiannya dan jadikan
Natal kali ini menjadi lebih bermakna.
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2007/49/
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2007/50/
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2007/51/
Selanjutnya, jika sahabat dan pendukung YLSA ingin melihat bahan-bahan Natal di
publikasi-publikasi yang lain, silakan kunjungi situs arsip kami di alamat berikut:
==> http://www.sabda.org/publikasi/
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Baca: Lukas 2:21-33

“

"Sekarang, Tuhan, biarlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera. sesuai
dengan firman-Mu sebab mataku telah melihat keselamatan yang dari pada-Mu."

”

—(Lukas 2:29-30)—

Benar-benar mengharukan! Seorang pria tua menggendong bayi Yesus di tangannya
dan memuji Allah (Luk. 2:27-32). Simeon telah diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa ia
tidak akan mati sebelum melihat sang Mesias yang dijanjikan. Ia pun datang ke Bait
Allah pada waktu yang bersamaan dengan Yusuf dan Maria yang juga masuk bersama
bayi Yesus.
Saya pernah merasa bahwa Simeon lebih diberkati dibandingkan diri saya karena ia
memperoleh kehormatan untuk benar-benar menyentuh Yesus, sedangkan saya harus
percaya tanpa melihat atau menyentuh-Nya. Kini saya menyadari bahwa Simeon pun
harus menggunakan imannya. Bagaimanapun juga, ia menggendong bayi yang
dilahirkan oleh pasangan yang belum pernah ia kenal sebelumnya. Namun, ia
memeroleh keyakinan karena kesaksian Roh Kudus yang ada dalam hatinya, dan kita
juga harus bersandar pada sumber kesaksian yang sama saat ini.
Menjelang saat-saat terakhir Yesus berada di dunia ini, ketika Ia menampakkan diri
kepada murid-murid-Nya sesudah kebangkitan-Nya, Ia berkata kepada Tomas, "Karena
engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya." (Yoh. 20: 29) Demikian pula kita
yang hidup pada saat ini, dapat mengenal Kristus secara dekat dan pribadi dengan
mata iman.
Saat kita merayakan Natal, marilah kita berdiam diri sejenak untuk memandang kepada
Tuhan dengan mata iman. Ketika kita melakukannya, kita akan sanggup mengangkat
suara untuk memuji Allah. -HVL
Mari ke Betlehem dan lihatlah, ia yang kelahiran-Nya dinyanyikan para malaikat; Mari,
dengan lutut bertelut menyembah-Nya Kristuslah Tuhan, Raja yang baru lahir.-NN
Manusia berkata bahwa dengan melihat kita percaya, tetapi Allah
berkata bahwa dengan percaya kita melihat.
Diambil dari:
Judul buku: Santapan Rohani
Penulis : Herbert Vander Lugt
Penerjemah: Tim RBC Indonesia
Penerbit : RBC Ministries Indonesia, Jakarta 2007
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Prayer Request

Perayaan Natal sudah di depan mata, kesibukan dalam mempersiapkan perayaan
tersebut mungkin semakin menyibukkan. Namun, jangan sampai semua kesibukan
tersebut justru menyita waktu khusus kita untuk bersama dengan Tuhan. Untuk itu, mari
kita bersatu hati berdoa bagi persiapan Natal kita semua.

1. Jadikan momen Natal kali ini untuk mengingat kembali misi
kelahiran-Nya, yaitu untuk menyelamatkan kita. Karena itu, berikanlah respons
bersyukur untuk kasih-Nya yang luar biasa dan bersedialah melaksanakan panggilanNya untuk memberitakan tentang kasih-Nya itu kepada orang lain yang belum
mendengarnya.

2. Doakan agar kebaktian perayaan Natal di berbagai tempat di
Indonesia dapat berjalan dengan baik, khidmat dan aman.

3. Mari kita secara khusus berdoa bagi para Sahabat dan Pendukung
YLSA yang sedang menyongsong perayaan Natal. Kiranya Tuhan menggerakkan kita
semua untuk terus setia berpartisipasi dalam pembangunan Kerajaan-Nya.

4. Doakan bagi segenap keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)
yang juga akan merayakan Natal bersama. Kiranya berita Natal terus mendorong kami
untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan melalui pelayanan elektronik (media
komputer dan internet) yang dilakukan YLSA.

5. Doakan untuk persiapan kita semua menyambut tahun yang baru,
2008. Kiranya Tuhan memberikan kepekaan kepada kita semua untuk selalu menurut
akan pimpinan-Nya. Doakan juga supaya Tuhan memberi kemampuan agar kita dapat
melaksanakan rencana-Nya dengan baik.

104

Berita YLSA 2007

Appreciation
1. Ulang Tahun Staf YLSA

Kelahiran Tuhan Yesus yang disambut dengan penuh ucapan syukur menjadi sebuah
anugerah yang tidak ternilai. Bersamaan dengan sukacita Natal ini, Ibu Yulia Oeniyati
(Ketua YLSA) dan Sdr. Daniel Budi Laksono juga bersukacita karena anugerah
tambahan usia satu tahun lagi pada tanggal 20 Desember. Segenap keluarga besar
YLSA mengucapkan selamat dan kiranya hidup mereka semakin diberkati oleh Tuhan.

2. Ucapan Terima Kasih untuk Para Donatur
Sepanjang tahun 2007 ini, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatNya melalui tangan-tangan para donatur yang terkasih. Dukungan Anda sungguh
merupakan berkat tersendiri bagi Yayasan Lembaga SABDA. Tanpa dukungan doa dan
dana dari Anda maka pelayanan YLSA tidak mungkin dapat berkembang sampai sejauh
ini. Kiranya kerjasama yang telah Tuhan atur ini menjadi pengalaman iman bagi kita
semua, yaitu bahwa Tuhan adalah Pemelihara yang setia. Di atas semuanya itu, biarlah
hanya nama Tuhan saja yang semakin dimuliakan.

3. Staf Baru YLSA
Setelah melewati masa percobaan selama 2 bulan, akhirnya rekan kami, Novita
Yuniarti, diterima sebagai staf tetap YLSA dan akan membantu Divisi Publikasi YLSA.
Kiranya Tuhan memberikan kemampuan yang lebih kepada Novi agar ia dapat
melaksanakan tugasnya dengan semakin baik. Selamat melayani bersama kami di
YLSA.
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Financial Report
LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA November 2007
A. SUMBANGAN
Setria Barus (BCA)
Yenti (BCA)
Gunawan dan Kristina (BCA)
TELAGA (BCA)
Gidinia - USA (BCA)
Donasi Triana C. (BCA)
Wahyudi (BCA)
Widya (BCA)
John Subrata (BCA)
NN (BCA)
Martina (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Lanny Prabojo (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Bunga Bank
Pendapatan lain-lain
Total Sumbangan

500.000,00
100.000,00
2.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
1.000.000,00
3.000.000,00
300.000,00
600.000,00
250.000,00
1.400.000,00
100.000,00
16.763,00
128.000,00
___________
Rp

10.994.763,00

B. PENGELUARAN
Peralatan Kantor
Beban Internet
Konsumsi
Produksi CD
Promosi
HRD
Admin Bank
Beban Kantor
Kas Kecil
Beban Utility/Sumber Daya
Beban Perpustakaan
Biaya kepegawaian

2/11/07
2/11/07
5/11/07
6/11/07
9/11/07
9/11/07
10/11/07
11/11/07
12/11/07
16/11/07
19/11/07
26/11/07
28/11/07
29/11/07

513.600,00
220.000,00
1.393.500,00
3.350.000,00
6.500,00
65.000,00
25.347,00
158.500,00
22.100,00
1.166.900,00
243.000,00
13.460.000,00
106

___________
Total pengeluaran

Rp
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20.624.447,00

Ucapan Terima Kasih
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan yang telah memelihara YLSA melalui
dukungan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Biarlah visi dan misi yang Tuhan
percayakan kepada YLSA ini dapat kita emban bersama untuk kemuliaan-Nya.
Terpujilah Dia yang mempunyai alam semesta ini!
Bagi Anda yang tergerak untuk terlibat mendukung 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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