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Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Pertama-tama, kami ingin mengucapkan "SELAMAT TAHUN BARU 2008" kepada
semua Sahabat YLSA. Doa kami, biarlah tahun 2008 ini menjadi tahun di mana kita
semua dapat semakin bertumbuh dalam Tuhan dan memuliakan nama-Nya. Amin!
Sajian Berita YLSA pada awal tahun 2008 ini adalah berita gembira atas peluncuran
situs komunitas Kristen "In-Christ.Net", juga peningkatan situs YLSA dan penambahan
halaman kesaksian di situs SABDA.net. Simak juga kolom Inside YLSA yang akan
memberikan berita sekilas tentang ulang tahun YLSA 2007. Atas semua keberhasilankeberhasilan tersebut, kami mengajak pada Sahabat YLSA untuk mengucap syukur
kepada Tuhan karena Dialah yang memberikan kesempatan kepada kami untuk terus
berkarya bagi nama-Nya.
Silakan simak sajian lainnya, dan jangan lupa untuk terus berdoa bagi pelayanan YLSA.
Selain itu, kami juga mengharapkan masukan dan saran dari para Sahabat YLSA agar
pelayanan YLSA bisa semakin maju dan menjadi berkat.
Terima kasih banyak untuk partisipasi para Sahabat YLSA. Tuhan memberkati Anda
semua.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
Peluncuran Situs

Gratis: Gratis Berlangganan Publikasi-Publikasi Elektronik
YLSA
Salah satu produk pelayanan YLSA yang sangat efektif adalah publikasi-publikasi
elektronik Kristen yang dikirim kepada para pelanggan melalui surat elektronik (e-mail).
Saat ini publikasi YLSA berjumlah 18, dan memiliki sekitar 70.000 pelanggan.
Apakah Sahabat dan Pendukung YLSA tertarik untuk medapatkan publikasi-publikasi
tersebut secara gratis? Silakan simak daftar publikasi-publikasi yang diterbitkan YLSA
di bawah ini dan segeralah mendaftar untuk mendapatkan publikasi yang Anda pilih.
1. Publikasi e-RH
Menyajikan bahan saat teduh yang diterbitkan oleh Yayasan Gloria.
< subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian(at)hub.xc.org > [berlangganan]
o Publikasi e-SH
Menyajikan bahan saat teduh yang diterbitkan oleh Persekutuan Pembaca
Alkitab.
< subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian(at)hub.xc.org > [berlangganan]
o Publikasi e-Konsel
Menyajikan berbagai bahan (artikel, renungan, tanya-jawab) seputar
pelayanan konseling ditinjau dari sudut pandang Kristen.
< subscribe-i-kan-Konsel(at)hub.xc.org > [berlangganan]
o Publikasi e-BinaAnak
Menyajikan berbagai bahan bagi para pelayan anak (guru sekolah
minggu, pembina sel anak, dll.) untuk peningkatan kualitas pelayanan
anak.
< subscribe-i-kan-BinaAnak(at)hub.xc.org > [berlangganan]
o Publikasi e-JEMMi/e-MISI
Menyajikan berita dunia misi, perkembangan pelayanan, dan sumber daya
misi serta kegiatannya.
< subscribe-i-kan-misi(at)hub.xc.org > [berlangganan]
o Publikasi e-LEADERSHIP
Menyajikan bahan-bahan kepemimpinan Kristen untuk mendukung
pelayanan pengembangan/pelatihan kepemimpinan Kristen di Indonesia.
< subscribe-i-kan-leadership(at)hub.xc.org > [berlangganan]
o Publikasi e-PENULIS
Menyajikan berbagai bahan bermutu untuk meningkatkan dan
memertajam keterampilan di bidang tulis-menulis.
< subscribe-i-kan-penulis(at)hub.xc.org > [berlangganan]
o Publikasi e-Buku
Menyajikan resensi, artikel, dan hal-hal seputar buku-buku kekristenan
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yang akan memberi inspirasi kepada Anda.
< subcribe-i-kan-buku(at)hub.xc.org > [berlangganan]
Publikasi BERITA PESTA
Menyajikan informasi lebih lanjut sehubungan dengan perkembangan
pelayanan PESTA Online.
< daftar-berita-pesta(at)sabda.org > [berlangganan]
Publikasi BERITA YLSA
Menyajikan informasi aktual mengenai pelayanan dan perkembangan
pelayanan YLSA.
< subscribe-i-kan-berita-sabda(at)hub.xc.org > [berlangganan]
Publikasi BERITA SABDA
Menyajikan informasi aktual berisi informasi perkembangan terbaru CD
SABDA bagi para pengguna CD SABDA.
< subscribe-i-kan-untuk-reformed(at)hub.xc.org > [berlangganan]
Publikasi e-Reformed
Menyajikan artikel dan jurnal teologia yang mendukung majunya gerakan
Reformed (yang Injili) di Indonesia.
< subcribe-i-kan-reformed(at)hub.xc.org > [berlangganan]
Publikasi e-Humor
Menyajikan humor-humor Kristen yang bersih dari unsur-unsur pornografi.
< subscribe-i-kan-humor(at)hub.xc.org > [berlangganan]
Publikasi 40 Hari Doa
Bahan panduan "40 Hari Doa bagi Bangsa-bangsa" menjelang Ramadan
dan selama Ramadan untuk mengajak Anda bersama-sama secara aktif
berdoa bagi bangsa-bangsa di dunia yang belum mengenal Kristus.
< subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org > [berlangganan]
Publikasi Bio-Kristi
Artikel para tokoh Kristen dari berbagai bidang yang dapat
menginspirasikan banyak hal bagi masyarakat Kristen Indonesia.
< subscribe-i-kan-bio-kristi(at)sabda.org > [berlangganan]
Publikasi Kisah
Menyajikan kesaksian tentang kasih Allah yang akan memberikan
inspirasi dan semangat bagi masyarakat Kristen Indonesia.
< subscribe-i-kan-kisah(at)hub.xc.org > [berlangganan]
Publikasi Open Doors
Buletin Doa Open Doors menyajikan pokok-pokok doa dari gereja dan
orang-orang percaya di seluruh dunia yang berada dalam tekanan dan
penganiayaan.
< subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org > [berlangganan]
Publikasi ICW
Menyajikan ulasan situs, milis publikasi, dan diskusi Kristen sebagai
sumber informasi perkembangan pelayanan elektronik Kristen di internet.
< subscribe-i-kan-icw(at)hub.xc.org > [berlangganan]
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Judul yang diberikan di atas sebenarnya agak mengganjal, karena tidak ada yang ingat
kapan tepatnya Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) berdiri. Karena itu, ulang tahunnya
pun tidak pernah diperingati. Namun, 2004 menjadi tahun yang istimewa bagi YLSA
karena tepatnya 1 Oktober 2004, akhirnya YLSA memiliki sebuah kantor yang memadai
untuk kegiatan pelayanan YLSA. Ini merupakan hadiah istimewa karena berdirinya
kantor YLSA adalah jawaban Tuhan atas doa yang telah kami panjatkan cukup lama.
Rasa syukur yang sangat dalam atas pemberian Tuhan itu mendorong kami untuk
mengadakan kebaktian ucapan syukur sebagai peresmian atas penggunaan kantor
YLSA. Sejak saat itulah, kami bersepakat menetapkan 1 Oktober sebagai hari perayaan
ulang tahun YLSA. Nah, begitulah riwayat lahirnya hari ulang tahun YLSA. (Mudahmudahan penjelasan ini dapat menjawab ganjalan dari judul di atas.)
Itu berarti, pada 1 Oktober 2007 yang lalu -- maaf, kami sedikit terlambat memberitakan
berita ini -- YLSA genap merayakan hari ulang tahunnya yang ketiga. Selama tiga tahun
ini, berturut-turut dilakukan tradisi perayaan ulang tahun YLSA, yaitu mengadakan kerja
bakti bersih-bersih kantor. Kegiatan yang cukup melelahkan karena kami harus
membersihkan semua peralatan kantor dari A -- Z, dari langit-langit kantor sampai ke
lantai. Puji Tuhan tenaga yang terkuras habis ini diimbali dengan hidangan makan siang
yang sedikit istimewa dibanding hari-hari biasa. Seluruh staf YLSA dengan gembira
menyantapnya dan bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang ada.
Selain kerja bakti dan hidangan yang istimewa, peringatan ulang tahun YLSA ini juga
dirayakan dengan mengadakan persekutuan bersama di sore hari setelah selesai
membersihkan kantor. Persekutuan diawali dengan doa bersama yang berisi ucapan
syukur atas semua berkat Tuhan dan pemeliharaan Tuhan untuk YLSA. Kasih setia
Tuhan sungguh luar biasa ketika kami mendaftarkan kembali semua berkat-berkat
Tuhan sepanjang tahun 2007.
Secara khusus, kami mengucap syukur untuk semua staf yang telah Tuhan kirim untuk
melayani di YLSA. Mereka adalah pelayan-pelayan Tuhan yang setia melayani dari
belakang layar monitor untuk melayani jemaat Tuhan di seluruh dunia. Kami juga
mengucap syukur untuk fasilitas yang sedikit demi sedikit Tuhan tambahkan guna
memenuhi kebutuhan operasional YLSA yang terus meningkat. Kami juga bersyukur
atas semua keberhasilan yang bisa kami capai sampai September 2007, di antaranya:
•
•
•
•
•

peluncuran situs-situs baru YLSA (situs Bio-Kristi, situs KEKAL, situs SABDA
Space, persiapan situs In-Christ.Net),
pengembangan situs-situs YLSA (situs PELITAKU, situs i-Humor, situs PESTA
Online, situs e-MISI, situs GUBUK Online, situs SOTERI, situs SABDA Space),
penerbitaYLSA Berulang Tahunn publikasi baru (publikasi KISAH -- Kesaksian
Cinta Kasih Allah),
peluncuran kursus baru di PESTA (Kursus Pengantar Perjanjian Lama/ PPL),
pelaksanaan kelas-kelas PESTA (delapan kelas sepanjang tahun 2007),
7
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pelaksanaan proyek Online Bible (OLB) yang sudah mulai dikerjakan dan masih
dalam penyelesaian hingga sekarang,
pendistribusian CD SABDA melalui 71 distributor SABDA di berbagai tempat di
Indonesia dan luar negeri,
empat CD Alkitab Audio (versi TB, versi BIS, versi Bahasa Jawa, versi Bahasa
Sunda) yang berhasil diproduksi dan disebarkan ke berbagai kota di Indonesia
dan luar negeri.
tiga CD sumber bahan (CD CCL, CD Software Alkitab bahasa Cina, CD Net Bible
bahasa Inggris) yang diproduksi dan telah memberi banyak berkat bagi mereka
yang menerimanya,
penambahan mitra-mitra pelayanan (YLI, LK3, ITM, dll.), dan
dan undangan untuk YLSA memperkenalkan diri ke beberapa yayasan/
pelayanan Kristen (Jakarta dan Bandung).

Selain keberhasilan di atas, kami mencatat satu keberhasilan istimewa yang sangat
mendorong semangat kami, yaitu bertambahnya jumlah donatur YLSA dan juga pendoa
YLSA di tahun 2007. Ini sungguh membesarkan hati kami. Pada kesempatan ini
perkenankan kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para Sahabat
YLSA (maaf, kami tidak bisa menyebutkan nama Anda satu-persatu) yang telah
mendukung YLSA, baik dalam dana maupun doa. Keterlibatan Anda semua sungguh
menjadi penyejuk, seperti air oase di padang gurun. Kiranya Tuhan yang membalas
semua kemurahan dan kasih Anda kepada pekerjaan Tuhan di YLSA.
Semua keberhasilan ini merupakan sukacita tersendiri bagi kami yang terlibat langsung
dalam pelayanan YLSA karena kami bisa melihat dengan mata kepala sendiri
bagaimana Tuhan memakai pelayanan ini menjadi berkat bagi masyarakat Kristen
Indonesia dan kemajuan bagi pelayanan di Indonesia. Semua ini hanya karena
anugerah-Nya. Tanpa campur tangan Tuhan di dalamnya, tidak mungkin kami dapat
melakukan semua ini.
Acara peringatan ulang tahun YLSA 2007 ini ditutup dengan kesempatan bagi semua
staf untuk memberikan kesaksian, impian, harapan untuk YLSA pada tahun yang akan
datang. Tanpa terkecuali, pimpinan YLSA, Ibu Yulia Oeniyati, juga memberikan impian
dan harapannya untuk pelayanan YLSA ke depan. Beberapa harapan dan impian
tersebut di antaranya adalah: YLSA memiliki sebuah training center; YLSA juga bisa
mendukung lebih banyak organisasi pelayanan lain; YLSA bisa meluncurkan produkproduk pelayanan yang lebih banyak untuk memberkati lebih banyak; juga YLSA bisa
memiliki staf yang handal lebih banyak lagi. Semoga harapan tersebut semakin
memberi semangat di dalam kami melanjutkan perjalanan pelayanan YLSA pada tahuntahun mendatang. Biarlah kemuliaan hanya bagi Allah semata.
To God be the glory!
Oleh: Kristina Dwi Lestari (Staf Redaksi)

8

Berita YLSA 2008
Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

•

Mengucap syukur atas hadirnya situs In-Christ.Net. Doakan agar melalui situs ini,
para komunitas Kristen dapat bertemu untuk saling berbagi visi dan misi serta
bahan-bahan yang mereka miliki, sehingga mereka bisa saling memperlengkapi.
Puji Tuhan untuk penambahan fasilitas kesaksian di situs SABDA.net. Semoga
ini dapat menjadi berkat bagi pengunjung. Bersyukur juga untuk peningkatan
situs YLSA, kiranya situs ini menjadi sarana bagi pelayanan YLSA agar lebih
dikenal lagi.
Melewati tahun demi tahun, Tuhan telah memberkati YLSA dengan luar biasa. Ini
hanya karena anugerah-Nya, karena itu biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan
saja.

2. Rencana Kegiatan YLSA Februari 2008
•

Di akhir bulan Februari nanti, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) bekerjasama
dengan YLI (Young Leaders Indonesia), akan mengadakan seminar "Seni
Memimpin Diri" di Solo. Doakan bagi panitia dan pembicara agar dapat
memersiapkan acara ini dengan sebaik mungkin. Melalui acara ini, semoga lebih
banyak pemimpin diperlengkapi untuk dipakai Tuhan dalam membangun
jemaatnya di Solo.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

Pada perjumpaan pertama awal tahun 2008 ini, kami doakan Sahabat dan
Pendukung YLSA semakin bersemangat di dalam setiap pekerjaan dan
pelayanan yang dilakukan. Mari kita tapaki hari-hari di sepanjang tahun 2008 ini
dengan keyakinan, bahwa Tuhan senantiasa menjaga dan menyertai kita.

•

Tidak lupa kami juga terus mengucap syukur atas jalinan kerja sama yang terjalin
antara YLSA dengan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Mari kita terus bekerja
selagi hari masih siang.
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Appreciation

Staf Baru YLSA
Mengucap syukur atas bergabungnya rekan kami, Billy Wagey, di dalam pelayanan
YLSA. Saat ini, Billy bergabung di Divisi Software dan saat ini terlibat dalam proyek CD
SABDA versi 4.0. Kami percaya panggilan Tuhan untuk Billy akan menjadi berkat bagi
pekerjaan Tuhan di YLSA. Selamat bergabung dan selamat melayani, Billy!
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Financial Report

LAPORAN AKTIVITAS KEUANGAN YLSA -- Desember 2007
A. SUMBANGAN
Wahyudi (BCA)
NN, Jakarta (BCA)
NN, (BCA)
TELAGA BCA)
Luki F. H. (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Dr. Novian W. (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Sumbangan lain-lain
Total Sumbangan

100.000,00
4.000.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
150.000,00
500.000,00
250.000,00
487.600,00
___________
Rp

3/12/07
3/12/07
5/12/07
7/12/07
12/12/07
17/12/07
18/12/07
18/12/07
19/12/07
6.687.600,00

B. PENGELUARAN
Peralatan Kantor
Beban Internet
Konsumsi Staf
Produksi CD
HRD
Perjalanan Dinas
Admin Bank
Beban Kantor
Kas Kecil
Beban Utility
Beban Perpustakaan
Beban Kepegawaian
Total pengeluaran

952.750,00
734.500,00
523.400,00
3.600.600,00
347.500,00
2.006.000,00
5.000,00
209.000,00
32.100,00
1.140.700,00
3.312.260,00
13.490.000,00
___________
Rp

26.353.810,00

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 empunya alam semesta ini!
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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,
Kami minta maaf sebesar-besarnya karena Berita YLSA edisi Februari terlambat terbit
hingga bulan Maret ini. Mudah-mudahan hal ini tidak mengecewakan Anda.
Pada Maret ini, umat Kristen akan merayakan hari istimewa, yaitu Hari Paskah. Oleh
karena itu, kami akan menyajikan sebuah renungan Paskah dan juga bahan-bahan
gratis seputar Paksah untuk para Sahabat semua. Kiranya momentum Paskah ini dapat
membawa kita semakin dekat kepada Tuhan dan mengerti akan panggilan keselamatan
yang diberikan-Nya kepada kita.
Perkenankan segenap pengurus dan staf Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)
mengucapkan:
SELAMAT HARI PASKAH 2008!
Biarlah kita terus hidup dalam anugerah-Nya.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News

1. Presentasi YLSA dalam Pertemuan Youth With A Vision
Pada 3 -- 6 Januari 2008 yang lalu, Yayasan Lembaga SABDA mendapat kesempatan
berbicara di Retreat Remaja "Youth With A Vision" (YWAV) di Berkat Anugerah Resort,
Ciawi, Bogor. Pertemuan yang diadakan oleh Layanan Konseling Keluarga dan Karir
(LK3) <http://www.lk3web.info> ini diselenggarakan untuk membekali para remaja usia
14 -- 19 tahun dengan visi, strategi, dan keterampilan hidup Kristen yang mantap.
Ada banyak tema yang diangkat dalam sesi-sesi kapita selekta yang sangat cocok
dengan isu-isu remaja. Pada kesempatan itu, YLSA diminta berbicara tentang
bagaimana "Menggunakan Internet dan Multimedia dengan Benar". Memberikan
presentasi dan bertemu dengan para remaja ternyata menjadi sebuah tantangan
tersendiri untuk YLSA. Puji Tuhan, dari presentasi YLSA tersebut, tercetus ide untuk
membentuk situs komunitas blogger remaja Kristen yang diberi nama SABDA Space
Teens. Pertemuan ini juga menjadi tonggak terbentuknya komunitas Youth With A
Vision di situs In-Christ.Net <http://www.in-christ.net/ywav_group>. Silakan berkunjung
dan informasikan berita ini kepada remaja-remaja Kristen di sekitar Anda.

2. SABDA Space Teens: Komunitas Blogger Remaja Kristen
Seperti informasi dalam berita pertama, setelah pertemuan Youth With A Vision (YWAV)
di Bogor, terbentuklah situs komunitas blogger remaja Kristen yang diberi nama SABDA
Space Teens. Remaja adalah pribadi unik yang dinamis dan penuh energi, mereka tidak
mau lagi disebut anak-anak, namun mereka juga belum dapat dimasukkan dalam dunia
orang dewasa. Untuk itu, diperlukan sebuah wadah yang dapat mengarahkan mereka
ke hal yang sesuai dengan dunia mereka.
SABDA Space Teens sendiri merupakan versi remaja dari situs komunitas SABDA
Space < http://www.sabdaspace.org/ > yang sudah lahir dua tahun sebelumnya. Seperti
halnya SABDA Space, SABDA Space Teens diharapkan dapat menjadi wadah untuk
menampung aspirasi, pikiran, dan pergumulan dalam bentuk tulisan, khususnya untuk
kaum remaja Kristen.
Bagi Anda yang tergolong masih remaja atau memiliki anak/adik/ teman/tetangga yang
masih remaja, sebarkan kabar gembira ini. Untuk bergabung mudah sekali, klik saja
menu Daftar Menjadi Pengguna, kemudian isi formulir yang ada. Nah, para remaja,
tunggu apa lagi? Mari berbagi pikiran melalui tulisan dan bersiap untuk memberi
dampak demi kemuliaan Kristus.
==> http://teens.sabdaspace.org/

3. Sistem Laporan Masalah dan Saran di Situs-Situs YLSA
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Anda pasti terganggu jika sewaktu menjelajah di situs-situs YLSA, tiba-tiba menemui
adanya "broken link" atau halaman yang Anda inginkan tidak bisa diakses. Langkah
yang biasa kita lakukan adalah melaporkannya dengan menghubungi webmaster lewat
e-mail dan selanjutnya harus menunggu beberapa waktu untuk mendapatkan
jawabannya. Puji Tuhan, proses di atas sekarang sudah dipermudah dengan fasilitas
"Trac" yang disediakan di situs-situs YLSA. Trac adalah semacam software berbasis
Web yang dapat digunakan sebagai sistem sederhana untuk mengelola dan menelusuri
masalah-masalah situs yang harus segera diketahui oleh webmaster.
Nah, bagaimana mempraktikkannya? Untuk mengirimkan informasi adanya masalah
atau memberikan saran ke webmaster, silakan lihat di bagian bawah (footer) situs-situs
YLSA. Klik di "Laporan Masalah/Saran", maka Anda akan diarahkan ke sebuah alamat
URL yang berisi formulir laporan masalah (New Ticket). Dalam formulir tersebut, Anda
bisa mengisi laporan masalah atau bisa juga memberi saran tentang situs - situs YLSA
yang Anda kunjungi. Kemudian silakan pilih tipe dari laporan Anda. Jika Anda
menemukan sebuah kerusakan di situs yang dikunjungi, silakan pilih tipe "kerusakan",
jika ingin memberikan saran, silakan pilih "peningkatan/feature baru". Jelaskan dengan
lengkap masalah/saran Anda di menu "Full Description". Langkah terakhir, silakan klik
"Submit ticket" untuk mengirim masalah/saran tersebut. Sahabat dan Pendukung YLSA,
selamat memanfaatkan fasilitas "Trac" demi peningkatkan pelayanan kami melalui
situs-situs YLSA.

Gratis: Bahan Gratis Seputar Paskah
Apakah Anda sedang mempersiapkan bahan renungan Paskah? Atau apakah Anda
memerlukan referensi bahan-bahan seputar Paskah? Anda tidak perlu bingung karena
situs-situs YLSA telah menyajikan banyak sekali bahan seputar Paskah yang bisa Anda
baca atau unduh dengan gratis. Nah, berikut ini adalah sebagian dari bahan-bahan
Paskah yang tersedia di situs-situs YLSA (karena kami tidak bisa menyebutkan
semuanya). Jika Anda langsung berselancar di situs-situs YLSA, maka Anda akan
mendapatkan lebih banyak lagi bahan-bahan seputar Paskah. Berikut ini adalah
beberapa bahan yang bisa Anda dapatkan.

Situs C3I
•
•
•
•
•

Transformasi di Hari Paskah
==> http://c3i.sabda.org/fokus/isi/?id=516
Kemenangan yang Membawa Kemenangan (Renungan)
==> http://c3i.sabda.org/fokus/isi/?id=210
Apa Makna Kebangkitan Kristus dalam Kepercayaan Orang Kristen?
==> http://c3i.sabda.org/fokus/isi/?id=233
Makna Kematian Buat Anak
==> http://c3i.sabda.org/fokus/isi/?id=517
Apa Makna Kebangkitan Kristus dalam Kepercayaan Orang Kristen?
==> http://c3i.sabda.ylsa/fokus/isi/?id=233
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Situs e-MISI
•
•
•
•

•
•

Kebangkitan dan Darah Yesus
==> http://misi.sabda.org/kebangkitan_dan_darah_yesus
Apakah Yesus Bangkit dari Kematian?
==> http://misi.sabda.org/apakah_yesus_bangkit_dari_kematian
Iblis di Dalam Kegelapan
==> http://misi.sabda.org/iblis_di_dalam_kegelapan
Kematian Yesus dan Pengorbanan yang Menyelamatkan
==>
http://misi.sabda.org/kematian_yesus_dan_pengorbanan_yang_menyelamatkan
Tuhan Mati di Kayu Salib untuk Orang Berdosa
==> http://misi.sabda.org/tuhan_mati_di_kayu_salib_untuk_orang_berdosa
Makna Kebangkitan Kristus
==> http://misi.sabda.org/makna_kebangkitan_kristus

Situs PEPAK
•
•

Makna Kebangkitan Kristus
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/040438/
Mengajarkan Arti Paskah kepada Anak-Anak
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/081747/

Situs SOTeRI
•
•
•

Mengenal Yesus Kristus
==> http://reformed.sabda.org/mengenal_yesus_kristus
Apakah Tujuan Kematian Kristus?
==> http://reformed.sabda.org/apakah_tujuan_kematian_kristus
Kemuliaan di Saat Kenaikan Kristus
==> http://reformed.sabda.org/kemuliaan_di_saat_kenaikan_kristus

Situs SABDA.org
Publikasi e-Penulis
•
•

Bersaing atau Bergabung
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/030/
Memaknai Paskah dan Sengsara Yesus di Dunia yang Penuh Kekerasan
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/018/

Publikasi e-RH
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•
•
•
•

Gambaran Tentang Paskah
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/1999/08/14/
Mengingat Salib
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2001/02/25/
Memanggul Salib-Nya
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2004/04/08/
Tiga Salib
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2004/04/09/
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Bahan-bahan di atas diterbitkan juga di edisi publikasi-publikasi YLSA. Untuk
berlangganan publikasi-publikasi di atas, silakan kirim e-mail kosong ke:
•
•
•
•
•
•

Publikasi e-Konsel
< subscribe-i-kan-konsel(at)hub.xc.org >
Publikasi e-JEMMi/e-MISI
< subscribe-i-kan-misi(at)hub.xc.org >
Publikasi e-BinaAnak
< subscribe-i-kan-binaanak(at)hub.xc.org >
Publikasi e-Reformed
< subcribe-i-kan-untuk-reformed(at)hub.xc.org >
Publikasi e-Penulis
< subscribe-i-kan-penulis(at)hub.xc.org >
Publikasi e-RH
< subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian(at)hub.xc.org >

Renungan Paskah: Ketakutan dan Kesukaan Besar
Baca: Matius 28:1-10

segera pergi dari kubur itu, dengan takut dan dengan sukacita yang besar
“ Mereka
dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. ”
— (Matius 28:8)—

Maria dan beberapa orang wanita yang pergi bersamanya mengunjungi tempat
pemakaman Yesus, tidaklah mengharapkan sambutan yang mereka terima di kubur.
Mereka datang pada waktu dini hari untuk membalurkan rempah-rempah pada tubuh
Teman mereka -- tanpa mengetahui bagaimana caranya masuk ke dalam kubur.
Namun saat mendekati kubur, mereka tercengang karena melihat batu besar telah
tergeser dari lubangnya. Bahkan yang lebih menakjubkan, mereka melihat seorang
malaikat sedang duduk di atasnya.
Tidaklah mengherankan jika mereka merasakan takut dan takjub. Akan tetapi, mereka
juga merasakan sukacita yang besar setelah malaikat itu mengundang mereka masuk
untuk melihat ke dalam kubur kosong, kemudian menyuruh mereka untuk pergi dan
memberitahukan kepada para murid yang lain bahwa Yesus telah bangkit.
17
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Hampir dua ribu tahun setelah pemberitahuan pertama tersebut, kita, para pengikut
Yesus juga memiliki perasaan yang tak menentu dalam membagikan berita baik seperti
itu. Kita merasakan sukacita yang besar karena Yesus hidup, tetapi juga merasakan
ketidaknyamanan di dalam menceritakan tentang Dia kepada orang lain. Para wanita
merasa takjub karena melihat dan mendengar seorang malaikat di pintu kubur, tetapi
ketakutan kita berbeda. Kita takut akan apa yang orang lain mungkin pikirkan tentang
kita ketika kita memberitahukan mereka bahwa Yesus telah bangkit. Namun sama
seperti Maria dan wanita lainnya, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan
orang lain tentang kabar baik. Roh Allah akan menolong kita untuk mengatasi ketakutan
dan membagikan sukacita kita yang besar. -- JDB

“

Oh, betapa sukacita -- Tuhan sudah bangkit! Maut dikalahkan Anak Allah; Beri
kami keberanian 'tuk bersaksi, ya Tuhan; Tuntun kami 'tuk mencari yang sesat.

”

—-- D. De Haan--—

Kabar baik tentang kebangkitan terlalu baik untuk disimpan bagi diri kita sendiri.
Diambil dari:
Judul buku: Kemenangan dalam Kebangkitan
Penulis : J. David Branon
Penerjemah: Tim RBC Indonesia
Penerbit : RBC Ministries Indonesia, Jakarta 2004
Halaman : 48

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

•

Mengucap syukur karena Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) dipakai Allah untuk
membekali para remaja dalam hal pemanfaatan teknologi informasi secara baik
dan benar. Semoga apa yang dibagikan semakin membentengi muda-mudi untuk
lebih selektif dalam menggunakan internet.
Bersyukur juga karena Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) berhasil membentuk
satu lagi situs komunitas bagi kaum remaja, yaitu situs SABDA Space Teens.
Kiranya keberadaannya semakin memberkati dan bisa menjangkau para remaja
untuk aktif dan kreatif bagi Kristus.
Puji Tuhan karena kami juga telah berhasil memasang fasilitas Trac yang bisa
dipakai untuk memberikan laporan masalah maupun saran untuk memajukan
pelayanan melalui situs-situs YLSA. Kiranya teknologi ini semakin memudahkan
pemantauan dan pemeliharaan situs-situs YLSA.

2. Rencana Kegiatan YLSA Maret 2008
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Berdoa untuk pembukaan kelas Pernikahan Kristen Sejati (PKS) periode
Maret/April 2008. Semoga para peserta dapat berdiskusi dengan aktif dan
mendapat berkat yang melimpah.
Doakan untuk rencana tim Web yang sedang mempersiapkan penambahan
halaman dan beberapa penambahan fitur di In-Christ.Net. Kiranya Tuhan
memberikan kemampuan yang cukup bagi tim yang mengerjakannya.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

•

Memasuki Paskah tahun ini, mari berdoa supaya semua Sahabat YLSA dapat
merayakan Hari Paskah dengan baik dan aman. Kiranya kasih Tuhan yang terusmenerus dinyatakan bagi kita, dapat membawa kita semakin dekat kepada
Tuhan.
Kami juga tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan karena tanpa
berkat kasih karunia Tuhan serta dukungan dari Sahabat dan Pendukung YLSA,
pelayanan YLSA tidak mungkin dapat berkembang dengan baik. Mari kita
mengucap syukur atas kerja sama yang Tuhan berikan di antara kita.
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Financial Report
1. Laporan Aktivitas Keuangan YLSA Januari 2008
A. SUMBANGAN
Liem Wie Sie (BCA)
NN (BCA)
TELAGA (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
Wahyudi Hermanto (BCA)
Yenti (BCA)
Dr. Novian Wibowo (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Catur Wahyu (BCA)
Indra Wahyu Drs (BCA)
Faulu Aro Putra Hu (BCA)
Penjualan Buku LK3
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain
TOTAL PEMASUKAN

250.000,00
250.000,00
500.000,00
2.000.000,00
100.000,00
200.000,00
250.000,00
250.000,00
201.500,00
100.000,00
50.000,00
2.480.000,00
24.442,00
647.000,00
___________
Rp

24/12/07
4/01/08
7/01/08
8/01/08
14/01/08
16/01/08
17/01/08
25/01/08
25/01/08
29/01/08
30/01/08
6/01/08

Rp 7.302.942,00

B. PENGELUARAN
Kantor/Admin
Kas Kecil
Utility/Sumber Daya
Hardware Komputer
Perpustakaan
Produksi CD
Pengiriman/Distribusi
Admin Bank
Kepegawaian
Sumbangan untuk Yay. lain
TOTAL PENGELUARAN

3.148.109,00
14.250,00
2.046.325,00
87.000,00
194.900,00
57.500,00
35.000,00
25.000,00
17.631.900,00
1.000.000,00
___________
Rp

24.239.984,00
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Catatan:
Sebelumnya kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena ternyata ada dua laporan
aktivitas keuangan YLSA tahun 2007 yang belum kami laporkan. Karena itu, berikut ini
kami susulkan laporan keuangan bulan September dan Oktober 2007. Kiranya laporan
ini bisa melengkapi pertanggungjawaban kami untuk tahun 2007.

2. Susulan Laporan Aktivitas Keuangan YLSA Oktober 2007
A. SUMBANGAN
NN (Danamon)
Dari Ambon (BCA)
TELAGA (BCA)
Stepanus (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
Wahyudi (BCA)
Novian Wibowo (BCA)
Rudy samuel (BCA)
Catur Wahyu (BCA)
Catur Wahyu (BCA)
dari Yayasan Gloria (BCA)
Yap kian Hoo (BCA)
Mickey Felder (BCA)
PT INCADA (BCA)
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain
Total Sumbangan

100.000,00 1/10/07
50.000,00 2/10/07
500.000,00 3/10/07
1.000.000,00 4/10/07
2.000.000,00 8/10/07
100.000,00 8/10/07
1.000.000,00 10/10/07
100.000,00 10/10/07
100.750,00 11/10/07
500.750,00 18/10/07
250.000,00 23/10/07
200.000,00 26/10/07
100.000,00 26/10/07
2.500.000,00 29/10/07
10.129,00 29/10/07
136.000,00
___________
Rp
8.647.629,00

B. PENGELUARAN
Kantor/Admin
Kas Kecil
Peralatan Kantor
Utility/Sumber Daya
Biaya Internet
Perpustakaan
Konsumsi Staf
Produksi CD
Perjalanan Kantor

106.000,00
21.300,00
2.961.920,00
1.147.900,00
570.000,00
535.400,00
874.000,00
490.700,00
115.000,00
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Admin Bank
Kepegawaian
Total pengeluaran
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17.552,00
12.745.000,00
___________
Rp

19.584.772,00

3. Susulan Laporan Aktivitas Keuangan YLSA September 2007
A. SUMBANGAN
Wahyudi Hermanto (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
Lisa (BCA)
Rode (BCA)
Anto (BCA)
TELAGA(BCA)
Effendi (BCA)
Kurdijanto (BCA)
Ibu Lau (BCA)
Milka (BCA)
Budi P Susatya (BCA)
Dari Bandung (Danamon)
Wiseno (BCA)
Sie Kerohanian PETRA (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Mickey (BCA)
Kasih (BCA)
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain
Total Sumbangan

100.000,00
2.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
250.000,00
2.820.000,00
500.000,00
150.000,00
200.000,00
700.000,00
700.000,00
250.000,00
150.000,00
75.000,00
9.418,00
132.000,00
___________
Rp

10.536.418,00

B. PENGELUARAN
Kantor/Admin
Kas Kecil
Peralatan kantor
Utility/Sumber Daya
Perpustakaan
Biaya Internet

1/09/07
3/09/07
6/09/07
6/09/07
6/09/07
7/09/07
7/09/07
14/09/07
18/09/07
18/09/07
19/09/07
19/09/07
21/09/07
24/09/07
26/09/07
28/09/07
29/09/07

2.499.740,00
19.900,00
557.900,00
1.236.800,00
1.606.490,00
570.000,00
22

Produksi CD
HRD
Konsumsi Staf
Admin Bank
Tanah & Bangunan
Kepegawaian
Total pengeluaran

549.000,00
20.400,00
734.500,00
17.500,00
2.371.600,00
13.490.000,00
___________
Rp
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23.673.830,00

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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Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Pertama, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena kami muncul terlambat di
"mailbox" Anda. Kedua, kami juga minta maaf karena isi Berita YLSA yang Anda terima
kali ini adalah berita kegiatan YLSA untuk bulan Maret dan April 2008 yang lalu. Mudahmudahan padatnya isi Berita YLSA kali ini tidak membuat Anda lelah mengikutinya.
Sungguh kami mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia senantiasa menyertai setiap
langkah kegiatan kami. Hanya karena perlindungan-Nya, semua kegiatan pelayanan
kami dapat berjalan dengan baik, walaupun ada tantangan di sana- sini. Kami tahu ini
semua berkat dukungan doa-doa para Sahabat YLSA semua. Untuk itu, kami sungguh
berterima kasih. Kiranya kerja sama pelayanan kita dapat terus meluaskan pekerjaan
Tuhan melalui YLSA.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
1. SABDA.org dan In-Christ.Net Pindah Server

Puji Tuhan! Setelah situs-situs SABDA.org dan situs In-Christ.Net mengalami beberapa
kali "crash" (tidak dapat diakses) bulan Februari 2008 yang lalu, akhirnya kami
memutuskan untuk memindahkan server SABDA.org dan In-Christ.Net ke tempat baru
yang lebih besar. Minggu pertama Maret 2008, situs-situs SABDA.org dan situs InChrist.Net sudah tidak lagi mengalami gangguan. Kami sungguh mengucap syukur
karena bisa melewati masa-masa sulit ini dengan baik.
Proses pemindahan data ke server yang baru dimulai pada Sabtu, 1 Maret 2008 yang
lalu. Beberapa staf YLSA, dibantu beberapa Sahabat YLSA di kota lain, mengerjakan
proses pemindahan yang cukup menegangkan hingga Minggu pagi. Pertolongan Tuhan
sungguh nyata dan semua akhirnya bisa selesai dengan baik. Kami sungguh mengucap
syukur kepada Tuhan karena tanpa campur tangan-Nya, proses pemindahan data yang
begitu besar ini tidak mungkin dapat berlangsung dengan mulus. Melalui kesempatan
ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada staf dan sahabat-sahabat YLSA yang
telah membantu, terutama Sdr. Daniel dan Sdr. Kalpin. Kerja keras Anda sungguh kami
hargai. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada mereka yang telah memberikan
dukungan doa. Tuhan sungguh menjawab doa-doa kita.
Bersamaan dengan pindahnya situs-situs SABDA.org ke server yang baru, maka kami
memutuskan untuk sekaligus melakukan serangkaian pembenahan dan peningkatan di
situs-situs SABDA.org. Kami mohon dukungan doa Anda semua agar server baru yang
telah Tuhan berikan ini dapat digunakan semaksimal mungkin untuk pengembangan
pelayanan Tuhan melalui YLSA.

2. Peningkatan Situs-Situs YLSA ke Drupal 5.7.0
Momen pindahnya server SABDA.org dan In-Christ.Net dimanfaatkan oleh staf YLSA
untuk melakukan pembenahan dan peningkatan (upgrade). Sepanjang bulan Maret
2008, beberapa situs telah mengalami peningkatan dari sisi teknologinya. Situs-situs
tersebut ditingkatkan menjadi Drupal 5.7.0. Sebelum ini, Situs SABDA Space dan
SABDA Space Teens juga telah ditingkatkan. Kami sengaja memilih teknologi Drupal
dibandingkan dengan sistem CMS (Content Management System) lainnya karena
Drupal memiliki fasilitas yang memadai sesuai dengan kebutuhan YLSA.
Situs-situs milik YLSA yang telah mengalami peningkatan ke Drupal 5.7.0 adalah situs
e-Artikel, GEMA, i-Humor, Bio-Kristi, GUBUK Online, SOTeRI, Pelitaku, e-Misi, dan
Kekal. Semoga dengan peningkatan ini, pelayanan YLSA melalui situs-situs tersebut
dapat semakin baik dan lebih berkembang lagi.
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3. Berbagi Berkat di Kota Solo dalam Seminar "Seni Kepemimpinan dan Seni
Memimpin Diri"
Pada 29 Februari -- 1 Maret 2008, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), bekerja sama
dengan Young Leaders Institute (YLI), mengadakan seminar Seni Kepemimpinan dan
Seni Memimpin Diri di kota Solo. Seminar ini difasilitasi oleh Dr. Robby I. Chandra,
pendiri Young Leaders Institute (YLI), yaitu organisasi pelayanan yang bergerak di
bidang peningkatan kapasitas kepemimpinan, penyedia materi pelatihan
kepemimpinan, dan pembangun "network" pemimpin-pemimpin muda.
Seminar ini diikuti oleh 136 peserta dari Solo dan sekitarnya (Kartasura dan Klaten).
Mereka berasal dari 28 organisasi Kristen (gereja, sekolah, yayasan, dan lembaga).

Sesuai dengan temanya (Dasar-dasar Kepemimpinan), bahan-bahan yang disampaikan
sangat mendasar dan sangat berguna sebagai pedoman dalam meningkatkan
kemampuan untuk "leading in" (memimpin diri). Sahabat dan Pendukung YLSA bisa
membaca secara lengkap bahan dari seminar tersebut dengan berkunjung ke alamat
berikut.
==> http://www.in-christ.net/wiki/Materi_Seminar_Seni_Memimpin_Diri_Selengkapnya
Seminar tersebut juga membuahkan sebuah komunitas khusus, yaitu Komunitas Solo
Leadership yang dihosting di situs In-Christ.Net <http://www.inchrist.net/komunitas_solo_leadership>. Dalam komunitas tersebut, peserta seminar dan
pengunjung situs In-Christ.Net yang memunyai minat besar terhadap dunia
kepemimpinan Kristen, dapat saling berbagi pengalaman dan belajar bersama dengan
mengirimkan blog, artikel, atau komentar. Silakan bergabung.

4. Intensive Counseling Workshops 2008 di Solo
Pada 21 -- 22 April 2008 yang lalu, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), bekerja sama
dengan Institut Konseling LK3, menyelenggarakan workshop konseling di Solo. Dalam
acara ini, ada tiga workshop yang diselenggarakan secara terpisah, masing-masing
membahas tentang Memulihkan Relasi dan Emosi, Tidak Ada Anak yang Sulit, dan
Memenangkan Suami/Istri. Peserta yang hadir ada 165 orang, mewakili 32 organisasi
Kristen (gereja, sekolah, yayasan/lembaga). Pdt. Julianto Simanjuntak, pendiri Layanan
Konseling Keluarga dan Karir (LK3), memimpin ketiga workshop ini dengan baik dan
banyak peserta yang diberkati.
Para Sahabat YLSA dapat berkunjung ke situs In-Christ.Net, yaitu Komunitas Solo
Counseling di alamat <http://www.in-christ.net/komunitas_solo_konseling> untuk
mendapatkan berbagai bahan dan juga komentar dari para peserta yang mengikuti
seminar. Selain itu, terdapat juga foto-foto hasil dokumentasi acara workshop ini. Nah,
jika Anda penasaran, ayo silakan kunjungi alamat di atas. Pastikan Sahabat dan
Pendukung YLSA juga mendapat berkat yang sama seperti peserta lainnya. Tuhan
Yesus memberkati.
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Gratis: Mari Bergabung dalam Komunitas In-Christ.Net

Jika Anda senang berkomunitas di dunia maya, tentu Anda akan sangat tertarik dengan
situs-situs yang menyediakan fasilitas forum, blog, dan sebagainya, yang
memungkinkan Anda untuk menyuarakan aspirasi dan berinteraksi di bidang yang Anda
minati. Sebagai umat Kristen, Anda tentu juga akan sangat tertarik untuk mengetahui
situs-situs Kristen apa yang menawarkan fasilitas-fasilitas yang mengedepankan
interaktivitas bagi para penggunanya.
Nah, sudah saatnya Anda bergabung di situs komunitas Kristen In-Christ.Net
==> http://www.in-christ.net/
Untuk itu, Anda harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai pengguna. Apa saja
yang bisa Anda dapatkan di situs ini?
Situs In-Christ.Net memiliki dua macam komunitas dan fasilitas lain.
a. Komunitas Umum
Di sini Anda akan menemukan berbagai network sesuai dengan bidang
pelayanan yang Anda minati. Dengan bergabung di network-network ini, Anda
bisa menulis blog, artikel, atau saling berbagi komentar dengan para anggota lain
yang memiliki minat yang sama. Network apa saja yang tersedia? Silakan simak
daftar berikut ini:
o Network Renungan dan Artikel
==> http://www.inchrist.net/komunitas_umum/network_renungan_dan_artikel
o Network Misi
==> http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_misi
o Network Kepemimpinan
==> http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_kepemimpinan
o Network Anak
==> http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_anak
o Network Literatur
==> http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_literatur
o Network Konseling
==> http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_konseling
o Network Pendidikan
==> http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_pendidikan
o Network Yayasan dan Gereja
==> http://www.inchrist.net/komunitas_umum/network_yayasan_dan_gereja
o Network Teologi
==> http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_teologi
o Network Alkitab
==> http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_alkitab
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Network Musik dan Audio
==> http://www.in-christ.net/komunitas_umum/network_musik_dan_audio
o Network Teknologi Internet dan Pelayanan
==> http://www.inchrist.net/komunitas_umum/network_teknologi_internet_dan_pelayanan
b. Komunitas Khusus
Komunitas Khusus disediakan bagi komunitas tatap muka yang ingin memerluas
interaksi mereka dengan anggota lain supaya pelayanan mereka semakin kaya.
Saat ini sudah ada tiga komunitas aktif yang tergabung di komunitas khusus ini.
Di masa yang akan datang, akan bergabung lebih banyak lagi komunitas lain.
o Komunitas Solo Counseling
Di sini, Anda bisa saling belajar dan berdiskusi seputar konseling Kristen
dengan anggota-anggota komunitas Solo Counseling.
==> http://www.in-christ.net/komunitas_solo_konseling
o Komunitas Solo Leadership
Komunitas Solo Leadership juga mengundang mereka yang tertarik untuk
belajar tentang kepemimpinan Kristen dan berbagi pengalaman di
kelompok mereka ini. Silakan bergabung.
==> http://www.in-christ.net/komunitas_solo_leadership
o Komunitas Youth With A Vision
Komunitas yang didedikasikan bagi para remaja yang pernah mengikuti
retret Youth With A Vision yang diselenggarakan oleh LK3. Ingin tahu lebih
banyak? Silakan klik alamat berikut.
==> http://www.in-christ.net/ywav_group
c. Fasilitas Lain
Masih ada bagian lain di In-Christ.Net, seperti Wiki <http://www.inchrist.net/wiki/Halaman_Utama> yang akan mengajak Anda untuk saling
berkolaborasi dalam bidang-bidang pelayanan yang Anda minati. Selamat
berkolaborasi dan berbagi berkat.
Anda juga dapat memperkenalkan situs-situs Kristen yang Anda miliki atau Anda
ketahui untuk dibagikan ke pengguna lainnya dengan bergabung di Links
<http://www.in-hrist.net/links/>. Selamat mempromosikan situs Anda.
o
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Inside YLSA: Catatan Sekilas Pelayanan Yayasan
Lembaga SABDA (YLSA) Tahun 2007

Jika melihat pelayanan YLSA selama tahun 2007, tak hentinya kami memuji Tuhan
karena kebaikan dan penyertaan-Nya yang luar biasa atas pelayanan YLSA. Selama
tahun 2007, pelayanan kami telah mengukir banyak sekali peristiwa dan prestasi yang
semuanya tidak lepas dari campur tangan Tuhan dan dukungan dari Sahabat dan
Pendukung YLSA sekalian. Oleh karenanya, kami mengajak para Sahabat dan
Pendukung YLSA yang terkasih untuk bersama-sama mengucapkan syukur kepada Dia
yang telah memerkenankan kita semua untuk melayani-Nya sesuai dengan kapasitas
kita masing-masing.
Walaupun kami tidak bisa mendaftarkan semua hal yang telah YLSA kerjakan selama
tahun 2007 di sini, namun perkenankan kami untuk memberikan laporan global secara
singkat kepada Anda; para Sahabat dan juga Pendukung YLSA, sebagai tanda
pertanggungjawaban kami atas bantuan, dukungan, dan persahabatan yang telah Anda
semua berikan kepada YLSA. Kiranya melalui laporan ini, genggaman tangan kita akan
semakin erat dan selagi hari masih siang, mari kita semua giat bekerja bagi Tuhan.
Berikut ini adalah laporan singkat pelayanan YLSA 2007.
1. CD SABDA
o Produksi CD SABDA
CD yang dicetak:
 CD SABDA : 1.000 buah
 CD Chinesse : 300 buah
 CD Net Bible : 500 buah
 CD CCEL : 500 buah
 CD Audio Jawa : 700 buah
 CD Audio Sunda : 500 buah
 CD Audio TB : 1.400 buah
 CD Audio BIS : 300 buah
o Tempat distribusi CD-CD: 72 tempat/kota
 Dalam negeri: 62 tempat/kota
 Luar negeri : 10 tempat/negara
o Bahan Modul Baru CD SABDA
Bahan-bahan buku untuk CD SABDA yang selesai diproses tahun 2007
ada enam bahan. Bahan-bahan tersebut telah dipasang dan bisa diunduh
lewat Situs SABDA.net.
==> http://www.sabda.net/sabdanet/modul_buku/
o Saat ini sedang dilakukan pengerjaan CD SABDA versi 4.0. Mohon
dukung dalam doa untuk tim Pengembang agar dapat segera
menyelesaikannya sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan.
2. Situs-Situs Milik YLSA
a. Jumlah total situs-situs YLSA tahun 2007: 34 situs
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b. Jumlah situs-situs baru yang dibuat tahun 2007: enam situs (In-Christ.Net,
KEKAL, SABDArss, Links [In-Christ.Net], Wiki [In-Christ.Net], Kursus LK3
menggunakan teknologi Moodle [In-Christ.Net]).
c. Situs yang diupgrade selama tahun 2007:
 Situs i-Humor (CMS Drupal);
 Situs SOTeRI (CMS Drupal) dengan fasilitas pencarian;
 Situs YLSA (CMS Drupal versi 5.2.0);
 Situs Pelitaku ke Drupal Versi 4.7;
 Situs SABDA Space menggunakan Drupal 4.7, menjadi Drupal 5.2;
 Standarisasi data di situs-situs YLSA.
Standarisasi yang berhasil dilakukan untuk situs-situs YLSA yang
memakai sistem CMS Drupal, yaitu i-Humor, Kekal, SOTeRI,
GEMA, dan GUBUK; dan
 Penambahan rss untuk semua publikasi di SABDA.org, situs
Drupal, dan ayat harian dari SABDAweb.
d. Situs-situs yang dinonaktifkan: tiga situs (CWC, Forum YLSA, FGBMFI).
e. Jumlah situs-situs yang didesain ulang halaman depannya: dua situs
(SABDA Space dan TELAGA).
f. Semua situs YLSA, isinya selalu ditambah secara rutin.
Total Statistik dari Laporan Server-Server YLSA Tahun 2007.
1. SABDA.net
o KBytes: 204.882.780
o Visits: 58.189
o Pages : 134.342
o Files : 1.153.067
o Hits : 2.037.060
2. YLSA.org
o KBytes: 198.385.186
o Visits: 64.676
o Pages : 369.102
o Files : 1.054.195
o Hits : 2.001.084
3. SABDA Space
o KBytes: 79.462.211
o Visits: 574.022
o Pages : 2.312.633
o Files : 4.750.891
o Hits : 5.795.037
4. SABDA.org
o KBytes: 503.091.999
o Visits: 4.138.768
o Pages : 15.333.895
o Files : 31.478.460
o Hits : 39.421.446
5. Publikasi yang Diterbitkan YLSA
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a. Jumlah publikasi YLSA aktif: 18 publikasi
 Jumlah publikasi jenis topikal: 13 publikasi
 Jumlah publikasi jenis berita: 3 publikasi
 Jumlah publikasi jenis renungan: 2 publikasi
b. Jumlah publikasi baru yang diluncurkan tahun 2007: 2 publikasi (Publikasi
KISAH dan publikasi Open Doors)
c. Jumlah semua pelanggan publikasi tahun 2007: 71.639 anggota
d. Jumlah penambahan anggota baru: 4.086 anggota
e. Milis-milis diskusi yang diselenggarakan YLSA.
 Jumlah milis-milis diskusi YLSA: 8 milis
 Jumlah total anggota milis diskusi YLSA: 3.035 anggota
Pendidikan PESTA yang Diselenggarakan YLSA
. Kelas virtual yang dibuka tahun 2007: 8 kelas
 Dasar-dasar Iman Kristen (DIK): 3 kali
 Kehidupan Rasul Paulus (KRP): 1 kali
 Guru Sekolah Minggu (GSM): 1 kali
 Dasar Pengajaran Alkitab (DPA): 1 kali
 Pengantar Perjanjian Lama (PPL): 1 kali
 Pengantar Perjanjian Baru (PPB): 1 kali
a. Jumlah total peserta kursus online PESTA tahun 2007: 177 orang
b. Jumlah peserta baru tahun 2007: 67 orang
c. Jumlah peserta lulus tahun 2007: 111 orang
Keadaan Keuangan YLSA
o Jumlah sumbangan 2007: Rp 98.529.469,00 + 10.000 Won
o Jumlah pengeluaran 2007: Rp 248.858.597,00
Jumlah Staf Tetap YLSA
o Jumlah total staf tetap awal Januari 2007: 18 orang
o Jumlah total staf tetap akhir Desember 2007: 18 orang
o Staf tetap baru: 8 orang
o Staf tetap keluar: 8 orang
Proyek/Kegiatan Khusus YLSA Tahun 2007
. Proyek ITL:
Interlinear Indonesia (Alkitab Yunani -- Indonesia)
a. Proyek Next Bible:
YLSA juga bekerja sama dengan Bible.org mengembangkan situs Alkitab
berbahasa Inggris yang berbasis pada Alkitab Net Bible. Situs ini telah
menjadi salah satu dari sepuluh situs Alkitab terbesar berbahasa Inggris
yang ramai dikunjungi.
==> http://net.bible.org/
b. Undangan Partisipasi
 Terlibat dalam KKR siswa se-Solo pada 6 Maret 2007.
 Undangan presentasi dalam acara "Challenge 2007" di Universitas
Maranatha, Bandung, pada 14 -- 15 Mei 2007.
 Sharing visi misi di Institut Teknologi Harapan Bangsa dalam acara
"Spiritual Leadership Training ITHB" pada 14 -- 15 Mei 2007.
 Pada 16 Juni 2007, YLSA menghadiri undangan untuk mengikuti
"2nd Annual Gathering IT Ministry".
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Bekerja sama dengan Layanan Konseling Keluarga dan Karir (LK3)
mengadakan seminar "Seni Pemulihan Diri" dan workshop "DasarDasar Konseling" pada 26 -- 27 November 2007.

Demikian catatan sekilas pelayanan YLSA pada tahun 2007. Harapan
kami, pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kita dapat terus
dikerjakan dengan taat sesuai dengan kehendak-Nya. Pasti ada banyak
tantangan baru yang menanti kita pada tahun 2008 ini. Tapi kami percaya,
bersama Tuhan tidak ada yang perlu kita kuatirkan. Bersama Dia, kita dapat
melampaui berbagai rintangan yang menghadang di depan kita. Amin.
Pada kesempatan ini, perkenankan kami sekali lagi mengucapkan banyak terima
kasih atas semua dukungan, doa, dan dana yang telah para Sahabat YLSA
berikan bagi pelayanan YLSA. Tanpa Anda, maka pelayanan YLSA tidak akan
berjalan sebaik ini. Mari kita terus berjuang hanya bagi kemuliaan nama-Nya.
Soli Deo Gloria! |Appreciation=

1. Staf Baru YLSA
Tuhan telah mengirimkan dua staf baru untuk membantu pelayanan YLSA, yaitu
Yohana Karuniawati (Web Developer) dan Titus Primadian Cahya (Programmer).
Setelah lulus menjalani masa percobaan, akhirnya mereka resmi menjadi staf
tetap YLSA. Selamat bergabung dan berikan yang terbaik bagi Tuhan! To God
be the glory!

2. Ulang Tahun Staf YLSA
Mengucap syukur kepada Tuhan karena pada April 2008 ini, tiga rekan kami,
Melina Martha Anggrahini, Kristina Dwi Lestari, dan Yohana Karuniawati
berulang tahun. Segenap keluarga besar YLSA mengucapkan selamat dan
biarlah tangan Tuhan terus membentuk Anda untuk semakin menjadi serupa
dengan Kristus. God bless you all! Maju terus di dalam Tuhan!

3. Staf Keluar
Pada kesempatan ini, kami juga ingin memberitahukan bahwa Sdr. Riwon
Alfreydiansyah (Staf Moderator PESTA) sudah tidak lagi bekerja di Yayasan
Lembaga SABDA (YLSA) terhitung mulai tanggal 1 Mei 2008. Pengurus PESTA
merasa perlu menegaskan bahwa kegiatan apa pun yang dilakukan oleh yang
bersangkutan sebelumnya di luar kegiatan rutin PESTA, bukanlah menjadi
tanggung jawab YLSA. Kiranya hal ini menjadi perhatian semua pihak.
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Stop Press
Lowongan Tenaga Pendidik untuk PESTA
Yayasan Lembaga SABDA mengajak para hamba Tuhan muda untuk bersamasama melayani Tuhan melalui dunia teknologi informasi. Melalui program
pendidikan jarak jauh, yaitu Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam (PESTA),
YLSA ingin mengembangkan pelayanannya lebih luas. Untuk itu, dicari tenaga
PENDIDIK yang berkualitas untuk bekerja di YLSA dengan syarat-syarat sebagai
berikut.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Sudah lahir baru, hidup baru dalam Kristus, dan dibaptis.
Pendidikan S1/S2 Jurusan PAK/Teologi.
Memiliki kemampuan menulis dan membuat modul pelajaran.
Memiliki kemampuan komunikasi yang baik (verbal dan non verbal).
Bisa bekerja dalam tim.
Bisa mengoperasikan komputer dengan lancar.
Terbiasa dengan internet.
Bersedia ditempatkan di Solo, Jawa Tengah.
Bersedia kerja penuh waktu (full time -- dalam kantor) dengan masa kerja
minimal dua tahun.
Pria/wanita, diutamakan belum menikah.

Untuk mengetahui pelayanan PESTA lebih lanjut, silakan berkunjung ke:
==> http://www.pesta.org/
Jika Anda atau rekan Anda merasa terpanggil dan memenuhi kualifikasi di atas, segera
kirimkan lamaran beserta kelengkapan lainnya (CV, fotocopy transkrip nilai dan ijazah,
contoh tulisan Anda, dan surat referensi) ke alamat:
HRD - YLSA
Kotak Pos 25/SLONS
Surakarta 57135
Untuk informasi lebih lengkap, silakan kirim e-mail ke:
==> < rekrutmen-ylsa(at)sabda.org >

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
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Puji Tuhan atas pertolongan-Nya selama proses pemindahan server situs-situs
SABDA.org dan In-Christ.Net. Kiranya hal ini akan semakin memerlancar
pelayanan YLSA kepada para pengunjung situs-situs YLSA.
Mengucap syukur kepada Tuhan karena situs-situs YLSA bisa ditingkatkan
(upgrade) teknologinya sehingga kini bisa memiliki fasilitas yang lebih baik dan
lebih banyak.
Puji Tuhan karena YLSA diberi kesempatan bekerja sama dengan YLI (Young
Leaders Institute) dan Institut Konseling LK3 untuk menyelenggarakan seminar
kepemimpinan dan Intensive Counseling Workshops di Solo. Doakan untuk
tindak lanjut dari acara-acara tersebut.

2. Rencana Kegiatan YLSA pada Mei 2008
•

•

Tim Web YLSA sedang mengerjakan proyek peningkatan (upgrade) tiga situs,
yaitu Christian Counseling Center Indonesia (C3I), Pusat Elektronik Pelayanan
Anak Kristen (PEPAK), dan situs kepemimpinan Kristen INDO LEAD. Doakan
agar Tim Web YLSA bisa meningkatkan kemampuan mereka dengan cepat
sehingga proses pengerjaannya bisa berjalan dengan lancar.
Doakan juga untuk Tim Programmer YLSA yang sedang menggarap sebuah
situs Alkitab baru yang nantinya akan tergabung dalam keluarga situs
SABDAweb.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

•

Kami berdoa bagi Sahabat dan Pendukung YLSA yang sedang mempersiapkan
diri menyambut perayaan Hari Pentakosta. Kiranya kesempatan ini dapat
mendorong kita agar semakin rindu dipakai Roh Kudus untuk membawa jiwa
bagi Tuhan.
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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Financial Report
1. Laporan Aktivitas Keuangan YLSA Februari 2008
A. SUMBANGAN
Dwi Ismaryono (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Wahyudi Hermanto (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
TELAGA (BCA)
John Adisubrata (BCA)
Wahyu Andhit (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Bunga Bank
Pendapatan lain-lain
Total Sumbangan

100.000,00 1/02/08
100.000,00 1/02/08
100.000,00 4/02/08
2.000.000,00 4/02/08
500.000,00 12/02/08
3.000.000,00 13/02/08
100.750,00 26/02/08
150.000,00 27/02/08
250.000,00 28/02/08
8.852,00
136.000,00
___________
Rp
6.445.602,00

B. PENGELUARAN
Kantor/Admin
Kas Kecil
Utility/Sumber Daya
Hardware Komputer
Perpustakaan
Periklanan & Promosi
Pengiriman/Distribusi
Admin Bank
Kepegawaian
Total Pengeluaran

911.150,00
44.900,00
2.229.900,00
42.000,00
717.250,00
12.500,00
27.300,00
20.190,00
17.431.300,00
___________
Rp

21.436.490,00

2. Laporan Aktivitas Keuangan YLSA Maret 2008
A. SUMBANGAN
Hizkia setiyanto (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)

500.000,00 3/03/08
2.000.000,00 3/03/08
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NN (BCA)
Yenti (BCA)
Victor Wirundeng (BCA)
Dr Novian Wibowo (BCA)
Penjualan Buku LK3 (BCA)
TELAGA (BCA)
Hendrata suhada (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
NN (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Lucky Hartanto (BCA)
Catur Wahyu (BCA)
Bunga Bank
Pendapatan lain-lain
Total Sumbangan

Berita YLSA 2008

75.000,00 5/03/08
100.000,00 6/03/08
200.000,00 11/03/08
200.000,00 12/03/08
186.000,00 12/03/08
500.000,00 18/03/08
1.000.000,00 25/03/08
250.000,00 25/03/08
15.000.000,00 27/03/08
150.000,00 28/03/08
500.000,00 31/03/08
100.750,00 31/03/08
11.544,00
160.200,00
___________
Rp
20.933.494,00

B. PENGELUARAN
Kantor/Admin
Kas Kecil
Utility/Sumber daya
Perpustakaan
Pengiriman/Distribusi
Periklanan & Promosi
Admin Bank
Kepegawaian
Total Pengeluaran

466.150,00
20.000,00
3.087.300,00
635.600,00
117.500,00
8.200,00
20.190,00
17.546.900,00
___________
Rp

21.901.840,00
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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 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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Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Puji Tuhan karena sampai saat ini Tuhan masih mengizinkan kita untuk berkarya bagi
Kerajaan-Nya. Biarlah waktu dan kesempatan yang Dia berikan ini tidak kita sia-siakan,
melainkan terus kita gunakan sebaik-baiknya.
Kehadiran Berita YLSA Mei -- Juni 2008 di hadapan para Sahabat dan Pendukung
YLSA adalah untuk menyampaikan beberapa berita dari Tim Web, Tim Programmer,
dan juga Tim PESTA. Kami sungguh bersyukur karena Tuhan senantiasa memberkati
pelayanan kami dengan semangat dan sukacita untuk terus melayani Dia.
Apa yang telah dicapai hingga saat ini tentu tidak lepas dari dukungan para Sahabat
dan Pendukung YLSA yang terus dengan setia berdoa bagi pelayanan YLSA. Kami
sungguh-sungguh merasakan dukungan tersebut. Doa-doa yang Anda panjatkan
memberi bau harum bagi pekerjaan Tuhan.
Selamat bertemu di Berita YLSA mendatang.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
1. Peluncuran Situs SABDAzoom

YLSA terus-menerus berusaha melakukan pembangunan situs-situs yang diharapkan
semakin memerkaya sumber-sumber bahan kekristenan di Indonesia. Puji Tuhan,
selama bulan Februari -- Maret 2008, Tim Programmer YLSA merancang sebuah
prototipe situs Alkitab yang sementara ini diberi nama proyek SABDAzoom.
SABDAzoom dibangun dengan menggunakan "toolkit" yang bernama "jQuery". Selain
memberikan tampilan yang menarik, jQuery juga memiliki kelebihan dalam memberikan
kemudahan mengakses kitab dengan "slider" kitab, membaca Alkitab berdasarkan
perikop, serta menampilkan versi pararel dari suatu ayat dengan "popup" (jendela di
atas jendela).
SABDAzoom masih dalam tahap awal pengembangan dan masih jauh dari sempurna.
Karena itu, kami mengundang partisipasi para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk
memberikan masukan melalui "Trac" yang disediakan di bagian bawah situs tersebut.
Silakan Sahabat dan Pendukung YLSA berkunjung, lalu berikan masukan untuk
pengembangan berikutnya.
==> http://www.sabda.org/sabdazoom/

2. Fasilitas Permohonan Doa di Situs KEKAL
Mulai bulan Mei 2008, Sahabat dan Pendukung YLSA dapat memanfaatkan fasilitas
baru dalam situs Kesaksian Kasih Allah (KEKAL) -- situs yang berisi kesaksiankesaksian akan karya Tuhan yang luar biasa dalam hidup anak-anak-Nya. Fasilitas baru
ini adalah Permohonan Doa, di mana para pengunjung bisa mengisi sebuah formulir
yang disediakan dengan permohonan doa yang dikehendaki. Rekan-rekan YLSA yang
tergabung dalam Tim Pendoa YLSA akan berdoa bagi Anda. Sahabat dan Pendukung
YLSA juga dapat mendaftarkan diri untuk bergabung menjadi Tim Pendoa dalam situs
KEKAL ini. Mari bergabung untuk saling mendoakan!
==> http://kesaksian.sabda.org/ [Situs KEKAL]
==> http://kesaksian.sabda.org/doa [Fasilitas Permohonan Doa]
==> email: < kekal(at)sabda.org > [Bergabung Menjadi Tim Pendoa]

3. Unduh Bahan Audio Terbaru di In-Chris.Net dan SABDA.net
2Kini Sahabat dan Pendukung YLSA dapat memeroleh bahan-bahan audio berupa
rekaman seminar dan rekaman khotbah dalam situs In-Christ.Net dan server
SABDA.net. Bahan-bahan audio yang dapat Anda peroleh dalam situs In-Christ.Net
adalah rekaman seminar konseling "Seni Pemulihan Diri", "Dasar-Dasar Konseling",
dan "Intensive Counseling Workshop" yang dibawakan oleh Pdt. Julianto Simanjuntak di
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Solo, pada bulan November 2007 dan bulan April 2008 yang lalu. Terdapat pula
rekaman seminar kepemimpinan "Seni Memimpin Diri" yang dibawakan oleh Pdt. Robby
I. Chandra pada bulan Februari 2008. Semua rekaman tersebut tersedia dalam format
MP3.
Sedangkan dalam server SABDA.net, kami telah menyediakan rekaman khotbah Pdt.
Rahmiati yang juga tersedia dalam format MP3. Judul-judul rekaman khotbah yang
telah kami sediakan antara lain, "Apa Akibat Daripada Kemandirian Manusia?", "Pola
Pikir Tuhan dan Pola Pikir Saya", serta "Kejatuhan Manusia ke Dalam Dosa". Selain
judul yang telah kami tuliskan, masih ada 84 rekaman khotbah Pdt. Rahmiati lainnya
yang dapat Anda peroleh dalam server SABDA.net tersebut. Kiranya seluruh bahan
audio tersebut dapat menguatkan iman dan menjadi bekal pelayanan Anda. Silakan
mengunduh bahan-bahan audio tersebut.
==> < http://www.in-christ.net/komunitas_solo_konseling >
[Rekaman Seminar Konseling]
==> < http://www.in-christ.net/komunitas_solo_leadership >
[Rekaman Seminar Kepemimpinan]
==> http://www.sabda.net/rahmiati/
[Bahan Khotbah Rahmiati]

4. Berita Terbaru Situs PESTA Online
Beberapa waktu yang lalu, situs PESTA Online, yang merupakan sistem pendukung
kursus teologi bagi kaum awam yang diselenggarakan oleh YLSA, telah mengalami
"upgrade" mesin dengan menggunakan Drupal versi 5.7. (sebelumnya 4.7). Dari segi
tampilan memang tidak terlihat perubahannya. Namun dengan peningkatan ini, situs
PESTA memiliki tambahan fasilitas dan fitur baru untuk memerkaya interaksi para
pengunjung situs. Kami sungguh mengucap syukur atas kemajuan ini.
==> http://www.pesta.org/
Selain itu, saat ini PESTA juga telah menambah modul baru, yaitu "Apologetika Untuk
Awam I" (AUA I). Bersamaan dengan itu, PESTA juga membuka kelas diskusi untuk
modul AUA-I ini pada bulan Juni 2008. Kelas AUA-I termasuk kategori kelas lanjutan
karena peserta yang boleh mengikuti adalah mereka yang telah lulus dari Kursus
Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK).
Dalam kelas diskusi AUA-I ini, selain mempelajari bahan, peserta juga akan berdiskusi
tentang berbagai topik seputar dasar-dasar apologetika Kristen (ilmu pembelaan iman
Kristen).
Bagi Sahabat dan Pendukung YLSA yang ingin mengetahui lebih banyak lagi informasi
tentang PESTA dan bagaimana cara mengikuti kelas teologi awam secara tersambung
(online), silakan hubungi Admin PESTA di:
==> < kusuma(at)in-christ.net >

40

Gratis: Artikel Gratis di Situs TELAGA

Berita YLSA 2008

Jika Sahabat dan Pendukung YLSA pernah menikmati program radio dari pelayanan
Tegur Sapa Gembala Keluarga (TELAGA), kini TELAGA juga bisa Anda nikmati melalui
fasilitas situs TELAGA. Berikut ini kami perkenalkan sajian artikel gratis di situs
TELAGA. Kurang lebih ada 49 artikel tentang keluarga dan anak yang semoga dapat
menambah informasi dan memberkati Sahabat dan Pendukung YLSA sekalian. Untuk
berkunjung ke situs TELAGA, silakan kunjungi alamat berikut.
==> http://www.telaga.org/
Untuk itu, berikut kami bagikan ringkasan dari beberapa artikel di situs TELAGA.
1. Moralitas dan Rasa Hormat
Keberhasilan orang tua mendisiplin anak sangat terkait dengan kehidupan moral
orang tuanya. Apabila anak menghormati kehidupan moral orang tua, anak juga
cenderung mematuhi petuah orang tua. Simak artikel lengkapnya dengan
mengarahkan kursor Anda ke alamat berikut.
==> http://www.telaga.org/artikel.php?moralitas_dan_hormat.htm
2. Menolong Suami Menjadi Ayah
Ada beberapa pandangan bahwa ada pria yang siap menjadi suami ketimbang
menjadi ayah atau sebaliknya. Lalu bagaimana cara menolong suami, saudara,
atau teman Anda jika menghadapi keadaan tersebut? Simak tipsnya dalam
artikel berikut.
==> http://www.telaga.org/artikel.php?menolong_suami_menjadi_ayah.htm
3. Judul Artikel Lainnya
o 1001 Akal Membantu Anak Belajar
==> http://www.telaga.org/artikel.php?membantu_anak_belajar.htm
o Bolehkah Menuntut Anak?
==> http://www.telaga.org/artikel.php?bolehkah_menuntut_anak.htm
o Membantu Anak Memahami Makna Kematian
==> http://www.telaga.org/artikel.php?memahami_makna_kematian.htm
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Inside YLSA: Peningkatan Tiga Situs YLSA

Setelah melewati proses pengerjaan selama tiga bulan, Maret -- Juni 2008, akhirnya
peningkatan (upgrade) tiga situs besar YLSA dapat diselesaikan. Ketiga situs besar
tersebut adalah Christian Counseling Center Indonesia (C3I), Pusat Elektronik
Pelayanan Anak Kristen (PEPAK), dan Indonesian Christian Leadership Training,
Network and Resources Center (Indo Lead). Situs-situs ini dikatakan situs besar karena
keseluruhan data situs ini besarnya lebih dari 4.93 GB. Selain itu, situs-situs ini juga
termasuk situs- situs yang paling banyak dikunjungi -- 913.649 hits/bulan.
Ketiga situs ini bisa diakses dalam alamat-alamat berikut ini.
•

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

•

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

•

Situs INDO LEAD
==> < http://lead.sabda.org/ >

Latar Belakang
Sebelum ini, situs PEPAK, C3I, dan Indo Lead masih menggunakan PHP dan HTML
murni yang tidak mendukung untuk dihadirkannya unsur-unsur interaktivitas karena
bersifat statis. Agar dapat menjadi situs komunitas yang dinamis dan interaktif, maka
diputuskan untuk meningkatkan ketiga situs tersebut dengan menggunakan teknologi
Drupal.
YLSA memiliki kerinduan untuk menghadirkan unsur komunitas di tiga situs ini untuk
dapat meningkatkan kebersamaan dan juga untuk meningkatkan hasil karya tulisan dari
para pengunjung. Dengan demikian, ketiga situs ini tidak hanya melengkapi pelayanan
Anda dengan menyediakan bahan-bahan pelayanan anak, konseling, dan
kepemimpinan saja, tetapi juga mengajak para penggunanya untuk saling membangun
dan lebih menajamkan satu sama lain dalam sebuah komunitas.

Teknologi dan Fasilitas yang Diunggulkan
Teknologi yang digunakan dalam peningkatan ketiga situs ini adalah CMS Drupal versi
5.7.0. Dengan teknologi tersebut, kami berhasil menambahkan beberapa fasilitas baru
dengan tetap memertahankan fasilitas yang lama. Secara umum, fasilitas baru dalam
ketiga situs ini adalah fasilitas kirim bahan (oleh pengguna), memberi komentar pada
artikel yang ada, keanggotaan dan avatar, beritahu teman, fasilitas kirim pesan ke
pengguna lain (private message), fasilitas berlangganan publikasi dari masing-masing
situs, fasilitas kirim artikel ke e-mail ke pengguna, dan tampilan artikel untuk dicetak.
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Selanjutnya ada juga fasilitas khusus "Reader's Corner" (untuk Indo Lead) dan "Pojok
Ceria" (untuk PEPAK) yang dapat dimanfaatkan untuk menyapa para pengguna yang
sedang tersambung (online). Peningkatan ketiga situs ini masih akan terus kami
kembangkan. Saat ini, kami juga sedang mempersiapkan fasilitas forum untuk ketiga
situs tersebut.

Satu kemajuan lagi yang berhasil dicapai oleh Tim Web YLSA dalam pembangunan
ketiga situs ini adalah penggunaan fasilitas "multisite drupal". Ketiga situs ini
sebenarnya berada dalam satu situs. Meskipun tampilan dan alamat URL-nya berbedabeda, namun ketiga situs menggunakan mesin dan database yang sama. Hal ini
memungkinkan pengunjung untuk dapat sekaligus mengakses data ketiga situs,
walaupun pengguna sedang berada di salah situs saja.

Menjadi Anggota
Untuk dapat memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang ada di ketiga situs tersebut, kami
mempersilakan Sahabat dan Pendukung YLSA untuk mendaftarkan diri menjadi
anggota terlebih dahulu. Caranya mudah sekali. Hanya dengan "register" (mendaftarkan
diri menjadi pengguna) melalui satu dari ketiga situs yang ada.
Karena ketiga situs ini sebenarnya ada di satu situs, maka pengunjung pun dimudahkan
ketika mendaftarkan diri menjadi pengguna (register). Sekali mendaftarkan diri dalam
salah satu situs, otomatis telah menjadi pengguna dalam dua situs yang lain.
Nah, Sahabat dan Pendukung YLSA, segeralah berkunjung ke alamat di atas dan
mendaftarkan diri menjadi pengguna. Kami harap peningkatan yang telah dilakukan di
ketiga situs ini akan semakin melengkapi dan mendukung pelayanan Anda. Segala
kemuliaan hanya bagi Allah semata!
Disusun oleh: Kristina Dwi Lestari dan Eviriyanti Christina

Stop Press
LOWONGAN PEKERJAAN PROGRAMMER DAN WEB PROGRAMMER
Dunia teknologi terus berinovasi ....
•
•

Pernahkah Anda berpikir, apa peran teknologi bagi Kerajaan Allah?
Maukah Anda mengambil bagian dalam misi Allah di era teknologi ini?

Bergabunglah bersama kami!
Yayasan Lembaga SABDA dibangun atas kerinduan untuk mengambil bagian dalam
visi misi Allah dengan memakai teknologi komputer dan internet untuk menjadi alat bagi
pembangunan Kerajaan-Nya di dunia.
==> http://www.ylsa.org/
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Yayasan Lembaga SABDA mengajak Anda yang memiliki kualifikasi berikut ini untuk
bergabung:
1. Lowongan Programmer/Database Designer:
a. Tingkat pendidikan tidak dibatasi (Spesialisasi Teknik
Komputer/Informatika/Matematika).
b. Menguasai minimal satu bahasa pemprograman modern (C+, C#,
Scripting, Java, PHP, Python, Perl, Ruby, dll.).
c. Memiliki kemampuan logika dan matematika.
d. Menguasai bahasa Inggris.
e. Memiliki pengalaman di bidangnya.
2. Lowongan Web Programmer/Web Designer:
a. Tingkat pendidikan tidak dibatasi (Spesialisasi Teknik
Komputer/Informatika/Matematika).
3. Menguasai HTML, PHP, dan MYSQL (terutama untuk Web Programmer).
4. Memiliki kemampuan desain dan menguasai minimal satu tool untuk grafis
(khusus untuk web designer).
5. Diutamakan bagi yang sudah pernah membuat website.
Kualifikasi umum:
1.
2.
3.
4.

Sudah lahir baru, hidup baru dalam Kristus, dan sudah dibaptis.
Pria atau wanita; diutamakan yang belum menikah.
Mampu bekerja dalam tim dan memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi.
Dapat bekerja dengan tenggat waktu yang ketat dan memiliki ketelitian yang
tinggi.
5. Memunyai semangat tinggi untuk terus belajar dan melayani di bidang teknologi
informasi.
6. Bersedia ditempatkan di Solo, Jawa Tengah, minimal untuk dua tahun.
Bagi yang berminat bergabung, kirimkan surat lamaran resmi dan CV lewat e-mail ke:
==> rekrutmen-ylsa(at)sabda.org
Atau kirim secepatnya lewat pos ke:
YLSA/SABDA
KOTAK POS 25
SLONS 57135
Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:
==> ylsa(at)sabda.org

Prayer Request
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1. Ucapan Syukur
•

•

•

•

Puji Tuhan atas peluncuran situs Alkitab SABDAzoom. Biarlah situs ini boleh
dipakai Tuhan untuk menjadi alat yang memermudah pengunjung mempelajari
firman Tuhan.
Kami mengucap syukur karena Tuhan yang telah memampukan Tim Web YLSA
untuk terus melakukan peningkatan (upgrade) pada situs-situs milik YLSA (Situs
PESTA, KEKAL, PEPAK, C3I, dan Indolead). Semoga peningkatan yang telah
dilakukan ini dapat semakin memberkati para pengunjung situs-situs YLSA.
Bersyukur karena bahan-bahan audio pertemuan seminar konseling dan
kepemimpinan di Solo beberapa waktu yang lalu dan audio khotbah Pdt.
Rahmiati, yang kini sudah bisa diakses. Kiranya bisa menjadi berkat dan
pelengkap pelayanan di Indonesia.
Mengucap syukur atas terlaksananya kelas diskusi Apologetika Untuk Awam I
(AUA-I) periode Juni/Juli. Doakan agar jalannya kursus dapat berlangsung baik
dan memberkati setiap peserta yang mengikutinya.

2. Rencana Kegiatan YLSA Juli 2008
Pada tanggal 1 Juli -- 31 Juli 2008, diselenggarakan lomba menulis di SABDA Space.
Bersyukur karena proses persiapan telah berjalan dengan baik. Kiranya lomba ini dapat
meningkatkan semangat menulis para peserta, khususnya menulis sesuatu yang
berguna bagi kemuliaan nama Tuhan.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
Kami sangat bersyukur atas kebersamaan Sahabat dan Pendukung YLSA yang telah
bergandeng tangan serta setia membantu pelayanan YLSA, khususnya dalam doa dan
dana. Biarlah kasih Tuhan senantiasa menambah-nambahkan hikmat agar para
Sahabat dan Pendukung YLSA semakin bertumbuh dalam pengenalan yang benar
akan Tuhan kita Yesus Kristus.
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Appreciation
1. Ulang Tahun Staf YLSA (Mei dan Juni)
•

•

Seluruh keluarga besar Yayasan Lembaga Sabda (YLSA) mengucapkan selamat
kepada rekan kami, Yohanna Prita Amelia (Divisi Publikasi) yang berulang tahun
pada tanggal 9 Mei 2008. Semoga semakin bersemangat di dalam Tuhan dan
senantiasa dimampukan dalam melaksanakan tugas pelayanan yang telah Dia
percayakan. Selamat ulang tahun Yohanna!
Kami juga mengucapkan selamat berbahagia kepada Davida Welni Dana (Divisi
Publikasi dan HRD) yang merayakan ulang tahunnya ke-30 pada tanggal 20 Juni
2008. Keluarga besar YLSA mendoakan agar Davida semakin luar biasa dipakai
Tuhan untuk menjadi kawan sekerja-Nya.

2. Berita Dukacita
Pada tanggal 28 Mei 2008 yang lalu, ayah dari Lany Mulati (Divisi Administrasi), telah
menyelesaikan segala tugasnya di dunia ini dan kembali ke rumah Bapa di surga.
Keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) berdoa kiranya keluarga yang
ditinggalkan selalu mendapat penghiburan dan kekuatan dari Tuhan.

3. Staf Keluar
Pada tanggal 31 Mei 2008, Puji Arya Yanti (Divisi Publikasi) telah mengundurkan diri
sebagai Staf YLSA sehubungan dengan akan melahirkan putrinya yang pertama.
Keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) mengucapkan terima kasih kepada
Puji Arya Yanti atas dedikasi yang diberikan selama melayani di YLSA. Kami terus
mendukung dalam doa agar kehadiran putrinya ini dapat menjadi bagian dari tugas
pelayanan yang Tuhan percayakan kepadanya. Amin.

4. Staf Baru
Setelah berhasil melewati masa percobaan selama dua bulan, Sri Setyawati telah resmi
bergabung untuk melayani di Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Saat ini Sri Setyawati
bertugas sebagai penerjemah dan juga membantu pengerjaan proyek ITL (Interlinear).
Kami mengucapkan selamat bergabung dan selamat memberikan yang terbaik bagi
Tuhan melalui YLSA.

5. Staf Sukarelawan Konseling
Tuhan sungguh sangat baik, karena ketika YLSA membutuhkan orang-orang yang
memiliki pendidikan konseling untuk menolong pelayanan konseling online, Tuhan
mengirimkan dua orang relawan yang sungguh sangat memberkati pelayanan YLSA.
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Perkenankan kami melalui kesempatan ini memperkenalkan dua staf sukarelawan
YLSA yang telah cukup lama membantu pelayanan konseling online YLSA:
1. Ibu Esther Junita Rey (Lulusan dari SAAT, S-2 Magister Konseling)
2. Ibu Neti Estin (Lulusan dari STTRII, MA Konseling)

Pelayanan Anda berdua yang penuh kasih dan tak kenal lelah sangat luar biasa.
Kiranya Tuhan terus memakai Anda berdua dan terus menjadikan Anda saluran berkat
bagi banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhan memberkati keluarga dan
pelayanan Anda berdua.
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Financial Report
1. Laporan Aktivitas Keuangan YLSA April 2008
A. SUMBANGAN
Gunawan & Kristina (BCA)
James Leopold Tite (BCA)
TELAGA (BCA)
Jusak E W M (BCA)
Yenti(BCA)
Awang Darmawan (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Philip Manurung (BCA)
Bambang SP Abedneg (BCA)
Hendy Kasisi IR (BCA)
Bunga Bank
Pendapatan lain-lain
Total sumbangan

2.000.000,00 07/04/08
100.000,00 10/04/08
500.000,00 10/04/08
500.000,00 11/04/08
100.000,00 17/04/08
200.000,00 22/04/08
250.000,00 25/04/08
430.000,00 25/04/08
100.000,00 29/04/08
200.000,00 29/04/08
24.293,00
59.000,00
___________
Rp
4.463.293,00

B. PENGELUARAN
Kantor/Admin
Kas Kecil
Utility/Sumber daya
Komputer
Perpustakaan
Pengiriman/Distribusi
Admin Bank
Sewa Rumah kos putri 2 th.
Kepegawaian
Total pengeluaran

481.500,00
54.600,00
2.026.900,00
45.000,00
336.000,00
14.900,00
24.749,00
11.000.000,00
18.033.200,00
___________
Rp

32.016.849,00

2. Laporan Aktivitas Keuangan YLSA Mei 2008
A. SUMBANGAN
Gunawan & Kristina (BCA)

2.000.000,00
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Widya Kristiani So (BCA)
TELAGA (BCA)
Slamet Amarta (BCA)
Boy Juana (BCA)
Dr.Novian wibowo (BCA)
Toni Polanco T (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Bunga Bank
Pendapatan lain-lain

Total sumbangan

500.000,00
500.000,00
250.000,00
3.000.000,00
300.000,00
250.000,00
250.000,00
16.760,00
321.000,00
___________
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8/5/08
8/5/08
8/5/08
15/05/08
15/05/08
15/05/08
21/05/08

7.387.760,00

Rp

B. PENGELUARAN
Kantor/Admin
Kas Kecil
Utility/Sumber daya
Komputer
Perpustakaan
Pengiriman/Distribusi
Admin Bank
Kepegawaian
Total pengeluaran

1.748.350,00
28.800,00
2.131.600,00
1.187.500,00
3.423.900,00
10.000,00
20.462,00
17.570.500,00
___________
Rp

26.121.112,00

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 41/Juli-Agustus/2008
Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,

Beberapa bulan ini, Berita YLSA mengalami keterlambatan terbit. Untuk itu, kami minta
maaf sebesar-besarnya. Kali ini, Berita YLSA edisi Juli dan Agustus 2008 kami gabung
bersama untuk mengejar target terbitnya. Silakan simak berita pelayanan YLSA bulan
Juli dan Agustus ini, terutama informasi seputar perayaan ulang tahun situs komunitas
blogger Kristen SABDA Space.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News

1. Unduh (Download) Bahan-Bahan Audio Terbaru di Situs GEMA
Apakah Sahabat dan Pendukung YLSA pernah memanfaatkan fasilitas unduh
(download) bahan audio yang ada di situs GEMA? Pada bulan Agustus 2008, bahanbahan audio di situs GEMA telah ditambahkan. Sebelumnya, sudah ada bahan-bahan
audio Alkitab yang dapat Anda unduh juga di SABDAaudio, yaitu:
•
•
•
•

Alkitab AUDIO TB [PB],
Alkitab AUDIO BIS [PB],
Alkitab AUDIO KJV [PL & PB], dan
Alkitab format MP3 berbahasa asing, seperti Alkitab versi King James dan
bahasa asing lainnya.

Sedangkan bahan audio terbaru adalah:
•
•
•

khotbah Rahmiati "Aku, Dia dan Sabda-Nya",
seminar Solo Konseling I dan II, dan
seminar Solo Leadership.

Jika Sahabat dan Pendukung YLSA belum memiliki bahan-bahan audio tersebut,
silakan arahkan kursor Anda ke menu Download Audio. Situs GEMA sedang kami
usahakan untuk ditingkatkan (upgrade) demi kenyamanan dalam berinteraksi dengan
pengunjung lainnya. Mohon dukungan doa dari Sahabat dan Pendukung YLSA
sekalian.
==> http://gema.sabda.org/ [Situs GEMA]
==> http://www.sabda.net/audio [Situs SABDAaudio]

2. Ayo Kirim Artikel tentang Anak ke Situs PEPAK!
Peningkatan fasilitas dalam situs Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen (PEPAK)
terus berlanjut. Pada bulan Juli, kami membenahi sistem fasilitas pengiriman artikel dari
pengguna. Fasilitas ini akan memudahkan pengguna mengirimkan artikel ke situs
PEPAK. Oleh karena itu, kami mengajak Sahabat dan Pendukung YLSA, khususnya
yang terbeban atau berkecimpung dalam dunia pelayanan anak, untuk menjadi berkat
dengan mengirimkan artikel-artikel bermutu seputar pelayanan anak ke situs PEPAK.
Cara menggunakan fasilitas ini sangat mudah. Silakan Sahabat dan Pendukung YLSA
"login" terlebih dahulu. Kemudian, pilih menu Create Content dan klik Artikel PEPAK.
Selanjutnya, silakan isi judul artikel Anda di menu Title dan pilih kategori serta jenis
bahan dari tulisan yang Anda posting (artikel, tips, bahan mengajar, bahan pelatihan
dan seminar, atau buku). Salin artikel Anda di bagian "body" dan jangan lupa untuk
menyertakan ringkasan dari artikel tersebut. Jika dalam artikel yang diposting terdapat
sumber referensi yang perlu disertakan, silakan mencantumkannya dalam bagian
"sumber". Maka artikel Anda akan terpampang di situs ini dan siap menjadi berkat.
51

Berita YLSA 2008

Tentunya tidak sulit, bukan? Segeralah mengunjungi situs PEPAK, dan selamat berbagi
berkat antarpelayan anak dalam situs ini.
==> http://pepak.sabda.org/

3. Fasilitas "Shoutbox" di Situs e-Artikel, Situs i-Humor, dan Situs PEPAK
Agar interaksi antara pengunjung dan administrator situs semakin lancar, maka pada
bulan Juli telah ditambahkan fasilitas shoutbox dalam situs e-Artikel, i-Humor, dan
PEPAK. Melalui fasilitas ini, setiap pengunjung dapat saling menyapa, berkenalan, dan
saling berbagi informasi.
Untuk menemukan fasilitas ini di situs e-Artikel, silakan lihat di menu Readers Corner.
Sedang situs i-Humor menyediakannya di bawah menu Publikasi e-Humor, dan situs
PEPAK menyediakannya di menu Pojok Ceria. Cara menggunakannya sangat mudah,
tinggal ketikkan nama dan pesan yang ingin Anda sampaikan dalam kolom yang telah
tersedia. Untuk memermudah penggunaan fasilitas shoutbox ini, silakan login atau
"register" terlebih dahulu sebagai anggota. Selamat mencoba!
==> http://artikel.sabda.org/ [Situs e-Artikel]
==> http://humor.sabda.org/ [Situs i-Humor]
==> http://pepak.sabda.org/ [Situs PEPAK]

4. Kebutuhan Tenaga Kerja di YLSA
Kami ingin minta tolong kepada para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk
menyebarkan informasi tentang kebutuhan tenaga (lowongan kerja) di YLSA,
khususnya untuk lulusan S1 Informatika dan S1 Teologia. Untuk mengirimkan lamaran,
silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
Kotak Pos 25/SLONS
Surakarta 57135
Untuk informasi selengkapnya, silakan berkunjung ke situs YLSA:
==> http://www.ylsa.org/lowongan

Gratis: Blog Gratis di Komunitas Blogger Kristen SABDA
Space
Saling berkenalan, berbagi berkat, dan menjadi berkat tidak hanya bisa diwujudkan
dalam komunitas nyata, karena dalam komunitas maya pun kita bisa melakukannya.
Seperti yang terjadi di situs komunitas blogger Kristen SABDA Space, yang saat ini
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telah menjadi komunitas blogger Kristen terbesar dalam bahasa Indonesia. Di situs ini,
saudara-saudara seiman Indonesia dari berbagai tempat di seluruh dunia berkumpul
untuk berbagi ide, pengalaman, dan persahabatan. Ingin tahu seperti apa? Berikut
beberapa cuplikan judul yang kami sajikan sebagai contoh. Untuk melihat isinya, Anda
harus berkunjung ke alamat situs yang sudah kami sediakan. Bergabunglah segera
untuk menjadi bagian dari komunitas ini. Sekali Anda berpartisipasi, kami jamin Anda
tidak akan pernah berpisah dengan komunitas ini. Selamat bergabung.
1. Rahasia Hidup Bahagia (Purnawan Kristanto)
Ada yang mengatakan bahwa kebahagiaan tolok ukurnya adalah selalu
bersenang-senang dan hatinya selalu bahagia. Banyak orang yang mengejar
kebahagiaan, tapi hasilnya justru menuai kekecewaan. Lalu apa rahasianya
hidup bahagia? Silakan mampir ke alamat di bawah ini:
==> http://sabdaspace.org/rahasia_hidup_bahagia
2. Hilangnya Sebuah Pengharapan (Inge Triastuti)
Membaca sebuah kisah perjuangan hidup orang lain pasti senantiasa
memberikan pelajaran bagi kita. Seperti kisah yang ditulis oleh Inge di alamat
berikut ini:
==> http://www.sabdaspace.org/hilangnya_sebuah_pengharapan
3. Tulisan lain
a. Integritas Pemimpin
==> http://sabdaspace.org/integritas_pemimpin
b. Tiga Jurus Menulis Buku
==> http://sabdaspace.org/tiga_jurus_menulis_buku
c. Kebenaran Absolut Apa dan Siapa
==> http://sabdaspace.org/kebenaran_absolut_apa_dan_siapa
d. Harga Obral Fresh Graduate
==> http://www.sabdaspace.org/harga_obral_fresh_graduate
Selanjutnya, jika Anda ingin mengetahui blog-blog terbaru yang ada di situs SABDA
Space, silakan simak selengkapnya di alamat berikut.
==> http://sabdaspace.org/pos_terbaru
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Inside YLSA: Perayaan Ulang Tahun Situs SABDA Space

Pada bulan Juli 2008 yang lalu, SABDA Space genap berusia dua tahun. Atas
kesepakatan admin dan beberapa blogger, ulang tahun SABDA Space kali ini ingin
dirayakan beramai-ramai dengan berkopi darat (kopdar). Solo menjadi kota pilihan
karena di sinilah "Pasar Klewer" -- sebutan para blogger bagi SABDA Space -- ini lahir.
Salah satu blogger telah berbaik hati mengusahakan "Rumah Turi" sebagai tempat
pertemuan kopdar ini, bahkan disediakan bersama dengan makanannya. Sungguh luar
biasa!
Untuk Anda ketahui, situs SABDA Space sekarang telah menjadi komunitas blogger
Kristen terbesar dan teraktif di Indonesia. Jumlah pengguna situs SABDA Space hingga
saat kopdar, tercatat sejumlah 1521. Ini merupakan peningkatan jumlah yang signifikan
dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan total "hit" bulan Juni telah mencapai lebih
dari dua juta. Sungguh luar biasa!
Dari jumlah 1521 blogger, hanya sejumlah kecil yang bisa menghadiri kopdar, apalagi
karena ide diadakannya kopdar ini sendiri sedikit mendadak. Namun walaupun hanya
25 blogger (dari Solo, Jakarta, Semarang, Yogyakarta, Klaten, dan Wonosobo) yang
akhirnya hadir, antusiasme hadirin untuk merayakan ultah SABDA Space ini sangat
besar. Ada beberapa blogger yang sudah pernah bertemu sebelumnya, tapi ada juga
yang baru pertama kali ini bertemu. Salah satu blogger memberikan kesan bahwa
pertemuan kopdar ini lebih mirip "reuni", karena adanya rasa "familiarity" walaupun
banyak yang belum pernah bertemu sebelumnya. Sebenarnya, fasilitas "video
streaming" telah disediakan untuk mengobati kekecewaan blogger- blogger lain yang
tidak bisa datang, tapi sayang hasilnya kurang memuaskan. Terpaksa dengan gigit jari
mereka harus puas hanya dengan melihat hasil pertemuan kopdar ini lewat rekaman
video yang dibuat oleh salah seorang blogger yang hadir, atau dari foto-foto yang
diambil. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan rekaman tersebut, silakan bergabung di
SABDA Space dan klik alamat berikut.
Hasil Rekaman Kopi Darat Ulang Tahun SABDA Space:
==> http://purnawankristanto.multiply.com/video/item/45
==> http://purnawankristanto.multiply.com/video/item/44
Foto-Foto Kopi Darat Ulang Tahun SABDA Space:
==> http://picasaweb.google.com/mazdanez/KopdarSABDASpaceSolo
Berikut ini daftar blogger yang hadir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ari_Thok,
Daniel,
ityna,
riyanti,
Love,
Sastro,
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7. Princess,
8. pyokonna,
9. anakpatirsa,
10. joli,
11. Purnawan Kristanto,
12. Tut Wuri Handayani,
13. Youngyoungan,
14. Priska,
15. fresh salad,
16. y-control,
17. Hanna,
18. dianpra,
19. Waskami,
20. bernAnthony,
21. hai hai,
22. happy lee,
23. noni,
24. Trifosa, dan
25. Indonesia Saram.

Sesuai dengan pesan dari sponsor yang diberikan sebelum pertemuan, bahwa para
hadirin yang datang wajib membawa jajanan atau makanan khas daerah masingmasing. Nah, silakan menelan air liur ketika membayangkan banyaknya makanan yang
tersedia malam itu. Pokoknya mengenyangkan karena semuanya dicicipi dan dinikmati,
ditambah dengan minuman gula asem yang "nyussss". Apa komentar para blogger
yang mengikuti kopdar di Solo ini? Jika Sahabat dan Pendukung YLSA ingin menyimak
liputan kemeriahan kopdar ulang tahun SABDA Space tanggal 2 Agustus 2008 itu,
silakan simak di sini.
==> http://sabdaspace.org/catatan_perjalanan_ikut_kopdar

Ibadah Syukur
Acara diawali dengan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Yulia Oeniyati
(Pimpinan YLSA). Berkat firman diambil dari Mazmur 133: "Sungguh, alangkah baiknya
dan indahnya, apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun! Seperti minyak
yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke
leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung
Sion. Sebab ke sanalah TUHAN memerintahkan berkat, kehidupan untuk selamalamanya."
Ibu Yulia mengatakan bahwa kehadiran SABDA Space bukan sebuah kebetulan.
SABDA Space telah menjadi wujud dari Mazmur 133 ini:
1. Keberagaman
SABDA Space memiliki pengguna yang sangat beragam, baik dalam hal suku,
latar belakang, pendidikan, denominasi gereja, dll.. Keberagaman ini tidak
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seharusnya menjadi penghambat persekutuan, karena Tuhan sendiri sangat
kreatif dan menghargai, bahkan menyukai keberagaman. SABDA Space adalah
"dreamland" di mana keberagaman menjadi nilai plus untuk kita bisa belajar
untuk saling menerima satu dengan yang lain.
2. Kesatuan
Namun, SABDA Space juga memiliki kesatuan, karena kita semua telah
dipersatukan dalam tubuh Kristus. Di dalam keberagaman, di mana masingmasing memiliki perbedaan, kita diikat dalam kasih Kristus. Di dalam kesatuan
inilah kita ditantang untuk bisa mengangkat, mendorong, menghibur, dan
menegur satu dengan yang lain untuk mencapai arah kesempurnaan tubuh
Kristus.
3. Kebersamaan
Di SABDA Space, setiap anggota bisa menikmati kebersamaan. Bukan hanya di
udara kita bisa bersatu (sampai-sampai tercipta rasa "kecanduan" untuk selalu
online bersama), tapi juga ketika bertemu bersama. Kopdar di Solo kali ini telah
menjadi salah satu buktinya, bahwa setiap anggota secara bersama-sama
menunjukkan rasa saling memiliki dalam keluarga besar SABDA Space.
Keduanya menunjukkan bahwa kebersamaan telah tercipta di SABDA Space
secara sehat.

Selepas renungan singkat, acara dilanjutkan dengan "potong tumpeng", yang menandai
genapnya usia SABDA Space menjadi dua tahun. Admin SABDA Space, yang diwakili
oleh Ibu Evie (Staf YLSA) sebagai pengelola SABDA Space (SS), mendapat
kehormatan memotong tumpeng. Sedangkan penerima potongan nasi tumpengnya
adalah para anggota SABDA Space, dan Bp. Happy Lee terpilih untuk mewakili semua
anggota SABDA Space lainnya.
Acara berikutnya yang ditunggu-tunggu adalah makan malam bersama, di mana pihak
tuan rumah Rumah Turi telah menyediakan hidangan yang istimewa. Juga kesempatan
mencicipi buah tangan yang dibawa oleh para blogger yang hadir. Acara santai yang
dipimpin oleh Ibu Yulia memberi kesempatan kepada setiap blogger yang hadir untuk
menceritakan kisah terdamparnya mereka di SABDA Space dan juga harapan-harapan
mereka untuk kemajuan SABDA Space yang akan datang.
Dari "sharing" para blogger yang kekenyangan dan bergembira malam itu, kita
mengambil kesepakatan untuk mengadakan kopdar lagi tahun depan ketika SABDA
Space berulang tahun yang ketiga. Kali ini diharapkan rencana kopdar sudah bisa
dilakukan jauh-jauh hari, supaya lebih banyak blogger bisa datang.
Sungguh merupakan sukacita bagi Yayasan Lembaga SABDA, sebagai pengayom
SABDA Space, melihat bagaimana Tuhan berkenan memakai sarana komunitas ini
untuk menjadi tempat di mana para blogger Kristen dapat saling bersekutu, berinteraksi,
mendukung, dan memperlengkapi di antara saudara-saudara seiman.
Ada beberapa usulan penting yang terlontar dalam kopdar para blogger ini, khususnya
sehubungan dengan harapan untuk kemajuan SABDA Space di masa depan:
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1. Pertemuan ulang tahun SABDA Space tahun depan perlu diadakan lagi di Solo,
tapi dengan rencana yang lebih matang.
2. Para blogger SABDAS pace yang berada di satu kota bisa berkoordinasi untuk
membentuk acara jumpa darat di kota masing-masing.
3. Beberapa tulisan di SABDA Space yang bermutu akan diangkat ke meja cetak
(masih perlu tindak lanjut untuk mewujudkannya).
4. Memaksimalkan fasilitas SABDA Space, dengan:
o Menampilkan daftar komentar dari masing-masing user;
o Pengategorian topik yang lebih baik, dengan melibatkan para blogger
untuk memeriksa kategori blog masing-masing;
o Panduan mengunggah tulisan untuk pengguna baru agar tampilannya
tidak merusak tampilan situs.
o Menampilkan blog-blog lama agar tidak tenggelam.
o Kotak Admin dapat menampilkan blog-blog untuk referensi.
o "Hosting" untuk blogger ala Wordpress ("landing pages" untuk pengguna).
o Melibatkan blogger untuk lebih terlibat dalam pengelolaan.
Demikian sekilas laporan kopdar perayaan ulang tahun ke-2 SABDA Space. Segala puji
syukur adalah kepada Tuhan saja. Biarlah Tuhan terus berkarya melalui anak-anak-Nya
di SABDA Space ini.
Selamat bertemu di kopdar SABDA Space tahun depan.
Jika Anda ingin memberikan komentar dan tanggapan untuk laporan di atas, silakan
berkunjung dan bergabung di situs SABDA Space di alamat:
==> http://sabdaspace.org/terima_kasih_dari_tim_sabda_space

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•

•

Puji Tuhan dengan penyertaan Tuhan, kami masih bisa menambah satu fasilitas
lagi di situs GEMA, yaitu fasilitas "download" (unduh) bahan-bahan audio.
Semoga bisa menjadi berkat bagi Sahabat dan Pendukung YLSA dan tentunya
masyarakat Kristen di Indonesia.
Mengucap syukur juga untuk adanya fasilitas kirim bahan artikel seputar
pelayanan anak yang ada di situs PEPAK dan fasilitas shoutbox di situs e-Artikel,
situs i-Humor, dan situs PEPAK. Kiranya pengadaan fasilitas tersebut mampu
menjembatani persatuan antarsaudara seiman.
YLSA masih membutuhkan beberapa staf lulusan S1 Informatika dan S1 Teologi.
Biarlah Tuhan saja yang senantiasa memberkati sehingga kebutuhan tersebut
dapat terpenuhi tepat pada waktunya.
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Doakan untuk proses penambahan bahan audio di situs GEMA. Bahan yang
rencananya akan ditambahkan, di antaranya adalah Alkitab Perjanjian Baru
dalam bahasa Mandarin dan bahasa Jawa. Doakan agar tim yang
mengerjakannya senantiasa berada dalam tuntunan Tuhan.
Kami juga meminta dukungan doa untuk beberapa peningkatan yang akan
dilakukan di situs TELAGA, GUBUK, dan GEMA. Doakan agar tim dapat
menyelesaikan dengan hikmat dan bijaksana dari Tuhan.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

Mengucap syukur untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA atas kesetiaannya
mendukung pelayanan YLSA, baik dalam hal dana dan doa. Kami terus
mengundang para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk bersatu hati berdoa bagi
perkembangan pelayanan YLSA. Kiranya setiap pelayanan yang ada menjadi
berkat bagi kerajaan-Nya dan menjadi keharuman bagi nama Tuhan.
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Appreciation
1. Ulang Tahun Staf YLSA

Kami ingin berbagi sukacita di bulan Juli! Karena ada tiga Staf YLSA, yaitu Christiana
Ratri Yuliani (3 Juli), Titus Cahya Primadian (22 Juli), dan Yuppi Purnason (25 Juli) yang
berulang tahun. Segenap keluarga besar Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)
mengucapkan selamat ulang tahun dan teriring doa kami, semoga semakin
bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.

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

3. Staf Baru
Telah bergabung bersama pelayanan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), saudara kami
Hilda Dina Santoja yang telah melewati masa orientasi selama dua bulan dengan baik.
Hilda, demikian sapaan akrabnya, akan membantu pekerjaan di penerjemahan dan
proyek ITL (Interlinear). Kami ucapkan selamat bergabung dan selamat berbagian di
dalam pekerjaan Tuhan.
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Financial Report
1. Laporan Aktivitas Keuangan YLSA Juni 2008
A. SUMBANGAN

Gunawan & Kristina (BCA)
Rp 2.000.000,00
02/06/08
Mickey Felder (BCA)
Rp 100.000,00
06/06/08
Daud Firianto (BCA)
Rp 200.000,00
06/06/08
Handoko Budiman (BCA)
Rp 200.000,00
06/06/08
TELAGA (BCA)
Rp 500.000,00
09/06/08
Alissa Natalia & Billy N (BCA)
Rp 100.000,00
09/06/08
Dr. Novian Wibowo (BCA)
Rp 460.000,00
18/06/08
Ari Gunardi (BCA)
Rp 250.000,00
26/06/08
Yuyung S. Pioan + Charity (BCA) Rp 1.000.000,00
26/06/08
Yayasan Gloria (BCA)
Rp 250.000,00
26/06/08
Mickey Felder (BCA)
Rp 100.000,00
27/06/08
Bunga Bank
Rp
8.788,00
___________
Total Sumbangan
Rp
5.168.788,00
B. PENGELUARAN
Kas Kecil
Rp
43.700,00
Beban Administrasi dan Operasional Rp
330.300,00
Beban Utility
Rp 2.094.400,00
Beban Komputer
Rp
105.000,00
Beban Perpustakaan
Rp 2.811.400,00
Pengiriman/Distribusi
Rp
30.000,00
Admin Bank
Rp
20.000,00
Kepegawaian
Rp 16.942.400,00
Beban lain-lain
Rp
100.000,00
___________
Total Pengeluaran
Rp
22.477.200,00

2. Laporan Aktivitas Keuangan YLSA Juli 2008
A. SUMBANGAN
Linawati Setiawan (BCA)

Rp

500.000,00
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Gunawan & Kristina (BCA) Rp 2.000.000,00
03/07/08
Bambang sutrisno (BCA) Rp 100.000,00
03/07/08
Esra Hasugian (BCA)
Rp 200.000,00
07/07/08
Yenti (BCA)
Rp 200.000,00
07/07/08
TELAGA (BCA)
Rp 500.000,00
07/07/08
Bontean H Sinaga I (BCA) Rp 100.000,00
22/07/08
Hendro Yuseno (BCA)
Rp
50.000,00
24/07/08
Yayasan Gloria (BCA)
Rp 250.000,00
25/07/08
Hizkia Setiyanto (BCA)
Rp 500.000,00
31/07/08
Sumbangan lain-lain
Rp 179.000,00
Bunga Bank
Rp
5.722,00
___________
Total Sumbangan
Rp
4.584.722,00
B. PENGELUARAN

Kas Kecil
Rp
30.100,00
Beban Administrasi dan Operasional Rp 2.904.230,00
Beban Utility
Rp 2.028.500,00
Beban Komputer
Rp
392.000,00
Beban Perpustakaan
Rp 1.339.900,00
Pengiriman/Distribusi
Rp
297.000,00
Admin Bank
Rp
10.290,00
Beban Kepegawaian
Rp 15.830.000,00
Beban Lain-lain
Rp
873.400,00
___________
Total Pengeluaran
Rp
23.705.420,00
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 42/September-Oktober/2008
Pengantar
Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Ada beberapa aktivitas YLSA pada bulan September -- Oktober yang perlu kami
informasikan kepada para Sahabat dan Pendukung YLSA. Di antaranya adalah berita
gembira ulang tahun YLSA yang dapat Anda simak di kolom Inside YLSA!.
Berita gembira lain adalah tentang akan diluncurkannya publikasi baru e-Wanita. Kami
sangat berharap para Sahabat dan Pendukung YLSA dapat mendukungnya dalam doa,
supaya publikasi ini dipakai Tuhan untuk memperlengkapi para wanita Kristen agar
memiliki hidup yang semakin bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Jika Anda ingin
berlangganan, silakan simak kolom Gratis!
Kami juga bersyukur kepada Tuhan karena YLSA telah membuka kerja sama
pelayanan bersama Ibu Pdt. DR. Rahmiati Tanudjaja dengan membangun sebuah situs
untuk pelayanan audio -- "Aku, Dia, dan SABDA-Nya". Biarlah kerja sama ini semakin
memberkati masyarakat Kristen di Indonesia, dan nama Tuhan dimuliakan.
Masih ada berita-berita lain, silakan menyimaknya di kolom Latest News!. Doa para
Sahabat dan Pendukung YLSA untuk semua kegiatan pelayanan YLSA ini sungguh
kami harapkan. Biarlah Allah yang mendengar doa terus memakai kita untuk
membangun Kerajaan-Nya di Indonesia yang tercinta ini.
Soli Deo Gloria!
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
1. Publikasi Baru -- e-Wanita!

Sejak tahun 2007, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) sudah memiliki kerinduan untuk
menerbitkan sebuah publikasi yang khusus ditujukan bagi kaum wanita. Namun, karena
kendala kurangnya sumber daya manusia (SDM), maka kerinduan tersebut terusmenerus tertunda. Puji Tuhan, waktu yang tertunda tersebut akhirnya dapat ditebus.
Walaupun staf YLSA belum bertambah, Tuhan menolong kami mengambil risiko untuk
tetap menerbitkan publikasi baru ini sebelum tahun 2008 berakhir!
Pada bulan Oktober 2008, Koordinator Publikasi YLSA beserta staf yang ditunjuk
sebagai Pimpinan dan Staf Redaksi e-Wanita, berhasil menyelesaikan persiapan yang
diperlukan untuk peluncuran publikasi baru e-Wanita ini. Awal bulan Desember kami
pilih sebagai waktu penerbitan edisi perdana e-Wanita. Visi dan misi publikasi e-Wanita
bisa kami jabarkan dalam satu kalimat, yaitu "membawa wanita Kristen Indonesia
menjadi wanita yang teguh iman dan berpikiran luas". Publikasi ini akan menyapa
pembacanya dua kali dalam satu bulan. Diharapkan, renungan, artikel, tips, pokok doa,
biografi, kata-kata bijak, dan informasi lain seputar kehidupan wanita Kristen yang
menjadi sajian e-Wanita, dapat memberikan prinsip-prinsip iman Kristen, inspirasi, dan
pengetahuan bagi para wanita Kristen Indonesia.
Publikasi e-Wanita bersifat interdenominasi, karena itu kami mengundang Sahabat dan
Pendukung YLSA untuk menginformasikan penerbitan e-Wanita ini ke rekan-rekan
wanita yang Anda kenal. Cara berlangganannya sangat mudah. Silakan simak kolom
Gratis! dan isilah formulir yang telah kami sediakan. Kemudian kirimkan kepada
Redaksi e-Wanita di alamat:
==> < wanita(at)sabda.org >

2. Peluncuran Situs Aku, Dia, dan SABDA-Nya
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) selalu menyambut gembira kesempatan untuk
bekerja sama dengan pelayanan dari organisasi/individu mana pun yang memiliki hati
untuk memperlengkapi jemaat Tuhan dengan bahan-bahan kekristenan yang alkitabiah
dan bermutu. Kembali, kesempatan itu datang ketika kami bertemu dengan Ibu Pdt. DR.
Rahmiati Tanudjaja yang memiliki kerinduan agar materi-materi khotbah audio yang
telah beliau kerjakan selama bertahun-tahun tersebut bisa dimanfaatkan secara lebih
luas untuk masyarakat Kristen Indonesia di mana pun mereka berada. Dari kemitraan
ini, lahirlah sebuah situs yang bernama "Aku, Dia, dan SABDA-Nya", yang kami
luncurkan pertengahan Oktober tahun ini.
==> http://www.rahmiati.org
Situs ini berisi ratusan materi khotbah dalam bentuk audio yang Ibu Rahmiati rancang
sebagai pelayanan program radio "Aku, Dia, dan SABDA-Nya". Hadirnya situs ini
diharapkan akan memperkaya keberadaan sumber materi kekristenan bermutu yang
dapat diunduh (download) dengan mudah.
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Sebagai pendeta sekaligus dosen di SAAT Malang, Ibu Rahmiati telah banyak dikenal
di berbagai kalangan sebagai pembicara yang andal. Selain bahan khotbah, beliau juga
memiliki artikel-artikel teologi yang dapat Anda baca atau unduh dengan mudah di situs
ini. Jika Sahabat dan Pendukung YLSA tertarik untuk memesan CD audio khotbahkhotbah beliau, disediakan pula formulir pemesanan yang terdapat di menu "Pesan
CD". Silakan berkunjung dan menikmati berkat Tuhan ini. Kemuliaan hanya bagi Tuhan
semata!

3. Peningkatan (Upgrade) Situs TELAGA
Apakah para Sahabat dan Pendukung YLSA telah mengenal salah satu mitra
pelayanan YLSA, TELAGA? Pelayanan TElAGA, yang ada di bawah naungan LBKK
(Lembaga Bina Keluarga Kristen), telah bermitra dengan YLSA sejak tahun 2001.
Pelayanan utamanya adalah menyelenggarakan program radio TELAGA (Tegur Sapa
Gembala Keluarga). Tercermin dari namanya, program radio yang berdurasi 30 menit
ini mengetengahkan perbincangan seputar masalah-masalah keluarga dengan
narasumber Dr. Paul Gunadi.
Kerja sama utama yang YLSA lakukan adalah menyediakan sebuah situs dengan nama
yang sama, TELAGA, yang berisi semua rekaman audio program radio TELAGA agar
bisa diunduh (download) dengan mudah oleh masyarakat Kristen Indonesia. Selain
rekaman audio, situs TELAGA juga menyediakan semua transkrip dari audio tersebut
dan juga berbagai artikel yang dapat dipakai sebagai referensi bagi mereka yang
mencari bahan-bahan tentang masalah keluarga. Untuk mengenal pelayanan LBKK dan
TELAGA lebih lengkap, silakan klik alamat ini:
==> http://www.telaga.org/tentang_kami
Sejak diluncurkan pada tahun 2002 yang lalu, situs TELAGA telah menjadi salah satu
sarana yang sangat memberkati setiap pengunjungnya, baik dari Indonesia maupun
dari luar Indonesia. Karena itu, mulai awal tahun 2008, kami sepakat untuk
meningkatkan situs ini agar dapat dipakai sebagai pendukung pelayanan LBKK dengan
lebih baik lagi.
Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena pada akhir bulan Oktober 2008,
peningkatan (upgrade) situs TELAGA telah berhasil diselesaikan dan dapat diluncurkan.
Saat ini, situs TELAGA telah ditingkatkan dengan memakai teknologi CMS Drupal.
Diharapkan, peningkatan ini membuat situs TELAGA lebih interaktif dan semakin
mudah dalam melakukan pemeliharaan situs (maintenance). Beberapa fasilitas juga
dapat ditambahkan, seperti memberikan komentar, menulis blog, memasang RSS,
mengirimkan pertanyaan, dan fasilitas lainnya. Nah, silakan berkunjung dan berdoa
bagi pelayanan melalui situs TELAGA.
Untuk bisa bergabung dan berpartisipasi di situs TELAGA, Sahabat dan Pendukung
YLSA harus mendaftar menjadi pengguna terlebih dahulu. Saat ini, fasilitas yang dibuka
adalah untuk memberi komentar. Kami harap Sahabat dan Pendukung YLSA bersabar
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untuk menanti dibukanya fasilitas yang lainnya. Selamat berjelajah di situs TELAGA.
==> http://www.telaga.org/

4. Ulang Tahun Publikasi Bio-Kristi
YLSA bersyukur kepada Tuhan karena diberikan kepercayaan untuk menjadi penyedia
bahan-bahan kekristenan bagi masyarakat Kristen di Indonesia, baik melalui situs-situs
maupun publikasi. Saat ini, YLSA memiliki sembilan belas publikasi elektronik, dan
salah satu dari publikasi YLSA merayakan tahun tahunnya yang kedua pada bulan
Agustus 2008. Publikasi tersebut adalah publikasi Bio-Kristi.
Publikasi Bio-Kristi, yang terbit perdana pada tanggal 22 Agustus 2006, hadir untuk
menyajikan tokoh-tokoh Kristen yang telah memberikan sumbangsih besar bagi
pekerjaan Injil, baik lewat hidup maupun karyanya. Sampai usianya yang ke-2, publikasi
ini telah menerbitkan 29 edisi dan menghadirkan tokoh-tokoh kristiani dengan latar
belakang sebagai teolog, bapa gereja, uskup, reformator, misionaris, ilmuwan, dan lain
sebagainya. Hingga saat berita ini ditulis, jumlah pelanggan publikasi Bio-Kristi tercatat
ada 1089 pelanggan. Kami sangat mengucap syukur atas hal tersebut.
Untuk melihat semua arsip edisi Bio-Kristi yang telah terbit, silakan berkunjung ke:
==> http://www.sabda.org/publikasi/Bio-Kristi/arsip/ [Arsip]
==> http://biokristi.sabda.org/ [Situs Bio-Kristi]
Mari kita ucapkan selamat kepada Pimpinan Redaksi dan Staf Redaksi publikasi BioKristi. Kiranya kerja keras mereka akan terus menjadi berkat bagi para pelanggannya.
Biarlah kekuatan dari Tuhan senantiasa mengiringi setiap proses pengerjaan publikasi
Bio-Kristi pada masa yang akan datang.
Para Sahabat dan Pendukung YLSA yang tertarik untuk berlangganan publikasi BioKristi, silakan menghubungi redaksi di alamat:
==> biokristi(at)sabda.org

Gratis: Baru! Publikasi e-Wanita
Berita terbaru! Sebuah publikasi yang khusus ditujukan bagi kaum wanita Kristen akan
diluncurkan oleh YLSA pada bulan Desember 2008. Sesuai dengan misinya, maka
nama publikasi ini adalah e-Wanita. Jika Anda adalah wanita Kristen Indonesia yang
rindu untuk mewarnai hidup dengan makna surgawi, publikasi ini pasti cocok untuk
Anda.
Publikasi e-Wanita terbit dua kali dalam sebulan dengan suguhan-suguhan yang akan
memberikan prinsip-prinsip iman Kristen, inspirasi, dan pengetahuan bagi para wanita
Kristen. Segeralah mendaftarkan diri agar tidak ketinggalan untuk mendapatkan edisi
perdananya yang akan terbit pada bulan Desember 2008.
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Cara berlangganannya sangat MUDAH! Anda hanya harus mengisi formulir pendaftaran
yang kami sediakan di bawah ini untuk mendaftarkan diri sendiri atau rekan Anda.
Setelah diisi, kirimkan formulirnya ke:
==> < wanita(at)sabda.org >
Segeralah mendaftarkan diri sekarang!
> Potong di sini, kirimkan ke:
==> < wanita(at)sabda.org > <----FORM BERLANGGANAN PUBLIKASI e-WANITA
Nama:
Alamat e-mail:
Rekan-rekan yang ingin Anda daftarkan:
1. Nama:
Alamat e-mail:
2. Nama:
Alamat e-mail:
3. Nama:
Alamat e-mail:
(Silakan tambahkan nomor di bawahnya jika masih kurang.)

> Potong di sini, kirimkan ke:
==> < wanita(at)sabda.org > <-----
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Inside YLSA: Perayaan Ulang Tahun YLSA

Sejak 4 tahun yang lalu, tanggal 1 Oktober kami sepakati menjadi hari ulang tahun
YLSA. Tanggal itu kami pilih karena tepat pada 1 Oktober 2004, YLSA meresmikan
pemakaian kantor YLSA yang sekarang kami tempati. Walaupun tidak terlalu besar,
namun kantor YLSA ini merupakan sebuah hadiah istimewa yang Tuhan berikan
sebagai jawaban doa. Melalui kantor inilah Tuhan memakai YLSA untuk menjalankan
ladang pelayanan internet yang sangat luas, yang menjangkau dunia. To God be the
glory!
Karena itu, seperti tahun-tahun sebelumnya, pada bulan Oktober tahun 2008 ini kami
juga merayakan ulang tahun gedung kantor YLSA. Liputan dari kemeriahan dan ucapan
syukur hari ulang tahun ini akan kami bagikan kepada Sahabat dan Pendukung YLSA di
kolom Inside YLSA edisi ini. Selamat menyimak!
Tahun 2008 adalah tahun ke-4 kami memiliki kantor YLSA ini. Dan untuk
merayakannya, kami memiliki sebuah tradisi unik, yaitu dengan mengadakan "acara
kerja bakti", atau "bersih-bersih kantor". Bersih-bersih ini benar-benar dilakukan secara
total, karena seluruh barang di kantor dikeluarkan dan dibersihkan, dari lantai, laci-laci
meja, isi lemari, sampai langit-langit kantor. Ini menandai bahwa kami ingin memulai
kembali pelayanan YLSA dalam keadaan "fresh" dan "bersih". Setelah acara bersihbersih, kami makan siang yang sedikit istimewa, lalu dilanjutkan dengan ibadah ucapan
syukur, sharing dari setiap staf, dan persekutuan doa.
Mengingat kebaikan Tuhan sungguh mengangkat hati kami semua untuk kembali
berkomitmen menjalankan visi yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Perayaan
tahun ini berjalan dengan baik karena semua staf tidak merasakan beban yang
memang seharusnya tidak ditanggung. Semua staf mengucap syukur atas kesempatan
yang telah Tuhan berikan untuk terlibat dalam pelayanan YLSA. Tidak lupa, pimpinan
YLSA, Ibu Yulia Oeniyati, juga memberikan apresiasi kepada seluruh staf yang
senantiasa setia di dalam melakukan tugas dan panggilannya di YLSA.
Sebagai penutup, kami ingin membagikan buah firman yang dibagikan oleh rekan kami,
Sdr. Daniel Budi Laksono, yang sangat memberi semangat dan menjadi sebuah
perenungan tersendiri atas tugas dan panggilan kami di YLSA. Renungan diambil dari
Lukas 17:7-10 dengan mengambil judul "Anugerah bagi Seorang Hamba". Semoga
memberkati Sahabat dan Pendukung YLSA sekalian.
Anugerah bagi Seorang Hamba
Oleh: Daniel Budi Laksono
Banyak orang mengaitkan ucapan syukur dengan berkat dari Tuhan. Mereka mengucap
syukur untuk berkat-berkat yang diterima dari Tuhan. Tentunya itu tidak salah. Tetapi
bagaimana jika berkat dari Tuhan tidak datang? Apakah ucapan syukur juga
menghilang? Bahkan bagi sebagian orang, berkat yang melimpah kadang justru
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menjauhkan mereka dari Tuhan, dan mereka baru mengingat Tuhan kembali saat
mengalami kesulitan. Jadi, ucapan syukur memang tidak selalu berkaitan dengan
berkat. Lalu apa yang membuat orang bisa mengucap syukur?

Sebenarnya, ucapan syukur lebih berkaitan dengan cara seseorang memandang
dirinya sendiri dan kedudukannya di hadapan Allah. Cara pandang, atau yang biasa
disebut dengan istilah paradigma, inilah yang membedakan respons dua orang yang
berbeda ketika menghadapi situasi yang sama. Yang satu bisa mengucap syukur,
sementara yang lain justru mengeluh.
Firman Tuhan dalam Lukas 17:7-10 mengingatkan kita kembali akan kedudukan kita
yang sesungguhnya di hadapan Allah. Sekilas pandang, sepertinya perikop ini tidak
masuk akal, menggambarkan Allah sebagai tuan yang kejam dan tidak memiliki belas
kasihan. Hamba yang sudah bekerja keras seharian di ladang, masih disuruh
menyiapkan makan malam untuk tuannya, menunggu tuannya hingga selesai makan,
baru kemudian diizinkan makan. Bukankah Allah kita adalah Allah yang murah hati?
Penuh belas kasihan? Sepertinya sangat tidak masuk akal menggambarkan Allah
secara demikian.
Namun, jika kita renungkan lebih dalam lagi, justru itu adalah gambaran yang paling
masuk akal. Jika memang benar Allah kita adalah Allah yang sempurna, mulia, dan
penuh kuasa, maka tidak ada satu pun tindakan kita yang akan membuat-Nya menjadi
lebih sempurna, lebih mulia, dan lebih berkuasa. Karena itu, sangat tepat anjuran Yesus
agar kita mengakui diri sebagai "hamba yang tidak berguna", dalam Alkitab versi KJV
diterjemahkan sebagai "unprofitable servant" -- hamba yang tidak menguntungkan. Kita
sama sekali tidak bisa membanggakan satu pun tindakan kita sebagai tindakan yang
akan menguntungkan Allah.
Memang benar bahwa Allah senang dengan pelayanan kita, tapi bukan berarti bahwa
Allah mengambil manfaat dari pelayanan kita, justru kitalah yang mengambil manfaat
dari Allah, kitalah yang diuntungkan dengan diizinkan bekerja bersama Allah. Jika Allah
memberi berkat kepada kita, maka itu sebenarnya bukan hak kita, melainkan anugerah
dari Allah semata. Siapakah kita, sehingga berhak menuntut kepada Allah? Kehidupan
dan keselamatan yang kita rasakan saat ini adalah anugerah Allah, begitu pula segala
yang kita miliki. Dengan kesadaran akan fakta ini, sesungguhnya rasa syukur akan
keluar dari hati kita yang terdalam. Amin.

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
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Kita mengucap syukur atas diterbitkannya publikasi e-Wanita. Mari doakan agar
kehadiran publikasi ini dapat menjadi berkat, dan para wanita Kristen Indonesia
semakin berperan dalam Kerajaan Allah.
Mari naikkan puji syukur kepada Tuhan atas jalinan kerja sama dengan Pdt. DR.
Rahmiati Tanudjaja melalui kehadiran situs "Aku, Dia, dan SABDA-Nya" di
kancah pelayanan elektronik Indonesia.
Kami juga bersyukur juga atas peningkatan (upgrade) situs TELAGA. Doakan
agar situs ini dapat menjadi sarana untuk memperlengkapi dan memberkati
banyak jiwa.
Kami juga bersyukur karena Tuhan telah memakai publikasi Bio-Kristi selama
dua tahun terakhir ini untuk menjadi berkat yang menginspirasi umat Kristen di
Indonesia. Doakan agar tim redaksi semakin bersemangat dan dimampukan
untuk melayani dengan lebih baik lagi.

2. Rencana Kegiatan YLSA November 2008
•

•

•

•

Doakan tim software yang sedang melakukan peningkatan (upgrade) pada situs
SABDAweb. Biarlah SABDAweb -- satu-satunya situs Alkitab Online Indonesia
paling lengkap -- dapat dipakai Tuhan untuk menjadi tulang punggung pelayanan
elektronik Indonesia.
Doakan pula tim Web YLSA yang sedang melakukan restukturisasi situs
SABDA.org. Biarlah mereka dapat mengerjakan dengan kreatif, maksimal, dan
menepati tenggat waktu (deadline) yang diharapkan.
Tim publikasi YLSA akan mengadakan acara "outing office" pada tanggal 13
November 2008. Doakan agar acara ini bisa menjadi kesempatan baik untuk tim
Publikasi me-refresh kembali pelayanan yang telah dilakukan dan semakin siap
menghadapi tantangan pelayanan di tahun 2009 mendatang.
Doakan persiapan membuat rencana kerja 2009 untuk semua divisi-divisi
pelayanan di YLSA. Kiranya Tuhan memberi hikmat sehingga YLSA dapat terus
melaksanakan visinya sesuai dengan yang Tuhan kehendaki.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

•

Kami mengucap syukur untuk semua Sahabat dan Pendukung YLSA yang
sangat setia berdoa bagi pelayanan YLSA. Doakan agar Allah yang penuh kasih
memelihara hati dan tangan kita untuk terus bahu-membahu mengerjakan
pekerjaan-Nya.
Mengucap syukur untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA yang telah
memberikan dukungan dana. Naikkan doa agar setiap berkat materi yang
diberikan dilipatgandakan oleh Tuhan untuk menjadi alat yang melebarkan
Kerajaan-Nya.
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Appreciation
Ulang Tahun Staf YLSA

Selamat ulang tahun untuk keempat rekan kami, Dian Pradana (5 September), Billy
Wagey (6 September), Lani Mulati (23 September), dan Ari Saryanto (12 Oktober) yang
pada bulan September dan Oktober 2008 ini merayakan ulang tahunnya. Semoga
dengan bertambahnya usia, Anda semua semakin dimampukan Tuhan untuk menjalani
hari-hari dan pelayanannya bersama-Nya. Tetap bersemangat dan Tuhan Yesus
memberkati!
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Financial Report
Laporan Aktivitas Keuangan YLSA Agustus 2008
A. SUMBANGAN
R. Oki Firman Cahyo (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
Mickey Felder (BCA)
TELAGA (BCA)
Penjualan Buku LK3
Rusiana (BCA)
Slamet Amarta (BCA)
Lukman Purwanto Sabda (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Bunga Bank
Total Sumbangan

500.000,00
2.000.000,00
100.000,00
500.000,00
327.000,00
1.200.001,00
300.000,00
500.000,00
250.000,00
100.000,00
7.290,00
___________
Rp

01/08/08
04/08/08
07/08/08
08/08/08
12/08/08
19/08/08
21/08/08
25/08/08
26/08/08
26/08/08

5.784.291,00

B. PENGELUARAN
Biaya Admin & Operasional
Kas Kecil
Biaya Listrik, Telp., dll.
Pembelian Buku Perpustakaan
Biaya Pengiriman Barang
Administrasi Bank
Biaya Kepegawaian
Gaji
Total Pengeluaran

103.500,00
16.500,00
2.022.200,00
478.200,00
56.400,00
20.641,00
2.285.500,00
15.940.000,00
___________
Rp

20.922.941,00

Laporan Aktivitas Keuangan YLSA September 2008
A. SUMBANGAN
Harmini (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
TELAGA (BCA)

12.773.926,00
2.000.000,00
500.000,00
71

01/09/08
02/09/08
04/09/08

Linawati (BCA)
Tirta Kusuma (BCA)
Yenti (BCA)
Duddi Esward Puton (BCA)
Dr. Novian Wibowo (BCA)
STTB & Joseph Tong (BCA)
Anna Yulia (BCA)
Luki F. Hardian (BCA)
Hendarto Rahardjo (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain
Total Sumbangan
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585.000,00
500.000,00
100.000,00
500.000,00
200.000,00
4.000.000,00
1.000.000,00
500.000,00
100.000,00
250.000,00
9.623,00
457.000,00
___________
Rp

08/09/08
09/09/08
11/09/08
19/09/08
22/09/08
23/09/08
23/09/08
24/09/08
25/09/08
25/09/08

23.475.549,00

B. PENGELUARAN
Biaya Admin & Operasional
Kas Kecil
Biaya Listrik, Telp., dll.
Pembelian Buku Perpustakaan
Biaya Pengiriman Barang
Administrasi Bank
Biaya Kepegawaian
Sewa Rumah Staf (2 tahun)
Total Pengeluaran

2.700.300,00
24.500,00
2.179.900,00
5.458.400,00
25.000,00
35.000,00
17.499.000,00
13.535.600,00
___________
Rp

41.457.700,00

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 43/November-Desember/2008
Pengantar
Para Sahabat YLSA yang terkasih dalam Kristus,

Perjumpaan Berita YLSA edisi November dan Desember 2008 ini merupakan
perjumpaan terakhir pada tahun 2008. Kami mengucap syukur atas kebersamaan para
Sahabat dan Pendukung YLSA selama ini. Banyak berkat yang kami terima melalui
Anda. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa bagi kami. Tanpa Anda, pelayanan kami
tidak mungkin bisa seperti sekarang ini. Dukungan Anda, baik dalam doa dan dana
serta semangat, sungguh menjadi kebanggaan kami.
Kami sedang memikirkan untuk memberikan pelayanan yang lebih lagi bagi para
Sahabat dan Pendukung YLSA. Tolong doakan supaya kami bisa mewujudkannya
dalam bentuk yang lebih interaktif supaya kedekatan kami dengan para Sahabat dan
Pendukung YLSA bisa lebih nyata lagi.
Demikian harapan kami. Salam kasih dan sayang kami untuk Anda. Terlebih pada bulan
Natal ini, kami segenap Pengurus dan Staf YLSA ingin mengucapkan:
SELAMATHARINATAL2008
&TAHUNBARU2009

“ "Hari ini telah lahir bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud." ”
< http://sabdaweb.sabda.org/?p=Lukas+2:11 >
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Latest News
1. Situs Terbaru YLSA: Situs natal.sabda.org

Berita gembira! Di pertengahan bulan November 2008 ini, Yayasan Lembaga SABDA
(YLSA) menghadirkan situs baru yang berisi kumpulan bahan-bahan Natal. Nama situs
ini adalah "natal.sabda.org". Terdapat bahan-bahan Natal yang lengkap, seperti artikel
Natal, renungan Natal, kesaksian Natal, puisi Natal, tips Natal, khotbah audio Natal,
download lagu Natal, humor Natal, e-Card, dan lainnya.
Di situs natal.sabda.org ini, Sahabat dan Pendukung YLSA juga dapat saling memberi
ucapan selamat Natal kepada rekan atau kerabat. Selain itu, terdapat juga diskusi topik
Natal yang diselenggarakan oleh PESTA, yang bisa ikut Anda nikmati. Silakan
berkunjung, kami yakin Anda tidak akan kecewa. Selamat menikmati sajian Natal kami
ini.
==> http://natal.sabda.org/

2. Pengembangan Publikasi YLSA Tahun 2009
Selama September -- Oktober 2008, Tim Publikasi YLSA telah menyusun rencana
penerbitan dan pengembangan publikasi yang akan direalisasikan tahun 2009
mendatang. Rencana tersebut meliputi tema penerbitan edisi publikasi tahun 2009,
penambahan kolom baru, penambahan waktu terbit, serta perubahan susunan tim
redaksi. Di samping itu, strategi promosi publikasi dan pengembangan situs yang
berhubungan dengan publikasi juga menjadi target pengembangan publikasi tahun
2009. Mohon dukungan doa Sahabat dan Pendukung YLSA, agar rencana publikasi
2009 dapat semakin meningkatkan pelayanan kami kepada para pelanggan publikasi
YLSA pada tahun depan. Tuhan Yesus memberkati.

3. "Outing" Divisi Publikasi
Sebagai wujud ucapan syukur atas campur tangan Tuhan dalam pelayanan Divisi
Publikasi YLSA <http://www.sabda.org/publikasi/>, maka pada tanggal 13 November
2008, divisi publikasi mengadakan "outing" sehari penuh. Agenda acara "outing" itu, di
antaranya adalah ibadah ucapan syukur, pelatihan menulis, dan permainan. Acara telah
berjalan dengan baik dan semua staf publikasi merasa sangat diberkati.
Dalam acara pelatihan menulis, kami sengaja mengundang Bpk. Purnawan Kristanto,
yang telah menulis lebih dari empat belas judul buku <http://purnawan.web.id/>. Topik
yang diangkat meliputi "Teknik Menulis Cepat" dan "Mengumpulkan Bahan Tulisan". Di
akhir acara, sesi permainan yang diadakan layaknya obat letih yang memberi
kesegaran setelah seharian mengikuti pelatihan. Terus maju divisi publikasi! Banyak
tugas menanti di tahun mendatang. Tuhan Yesus memberkati.
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Puji Tuhan, kali ini situs SABDA.net mengalami peningkatan yang kami harap akan
memberikan dampak bagi kebutuhan para pengunjung maupun pengguna CD SABDA.
Meskipun sampai saat ini proses peningkatan belum tuntas dikerjakan, akan tetapi
beberapa keberhasilan telah dapat dilihat.
•

•

•

•

Peningkatan Mesin
Situs SABDA.net sekarang ini telah menggunakan teknologi Drupal. Dengan
menggunakan teknologi tersebut, fasilitas download yang ada di situs
SABDA.net mengalami beberapa perubahan, di antaranya:
o program SABDA 3.0, meng-upgrade SABDA 3.0 ke SABDA 4.0;
o modul Alkitab terdapat versi 3.0 dan versi 4.0;
o modul Biblika terdapat versi 3.0 dan versi 4.0; dan
o modul Buku terdapat versi 3.0 dan versi 4.0.
Komunitas di Situs SABDA.net
Situs SABDA.net memberikan wadah interaksi yang bisa Sahabat dan
Pendukung YLSA manfaatkan untuk saling berbagi, berdikusi, membangun, atau
bahkan saling bertukar informasi dengan para pengguna CD SABDA. Fasilitas
tersebut meliputi Forum, Blog, dan Kesaksian. Ingin bergabung dengan
komunitas ini? Ayo kunjungi alamat berikut:
==> http://www.sabda.net/net/komunitas [Komunitas]
Info dan Support
Di menu ini, Sahabat dan Pendukung YLSA bisa mendapatkan info terbaru,
seperti perkembangan CD SABDA, panduan singkat mengenai cara mendownload, maupun meng-install bahan yang disediakan. Jika Sahabat dan
Pendukung YLSA tidak ingin ketinggalan berita terbaru seputar pelayanan
"Biblical Computing" yang memberikan pelayanan berupa "Software Alkitab,
Biblika, dan Alat-alat" ini, silakan sering-sering berkunjung ke menu Info dan
Support tersebut. Selamat berkunjung.
==> http://www.sabda.net/net/info
==> http://www.sabda.net/

[Info dan Support]
[SABDA.net]

5. Perpindahan Server Situs SABDA Space
Puji Tuhan! Akhirnya migrasi SABDA Space ke server yang baru berjalan dengan lancar
pada tanggal 27 November 2008. Setelah sempat "down" beberapa waktu, situs
SABDA Space kembali dapat diakses. Seluruh tim yang terlibat dalam proses ini
berharap aktivitas dalam komunitas ini dapat berjalan dengan lancar kembali. Kami
mengucap syukur atas keberhasilan yang telah dicapai dan semoga keberadaan situs
SABDA Space juga semakin memberkati banyak penggunanya.
==> http://sabdaspace.org/
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Seperti para Sahabat dan Pengunjung YLSA ketahui, PESTA (Pendidikan Elektronik
Studi Teologia Awam) secara rutin menyelenggarakan kursus-kursus teologi untuk
orang awam melalui fasilitas milis. Khusus di akhir tahun ini, PESTA menyelenggarakan
kelas diskusi yang khusus membahas tentang topik-topik Natal. Kelas khusus ini diikuti
oleh 21 peserta yang aktif berpartisipasi dalam diskusi. Kelas diskusi Natal yang dimulai
pada tanggal 10 November tersebut akan berakhir pada tanggal 10 Desember 2008.
Tidak ada bahan khusus yang dipakai, tetapi para peserta dapat berpartisipasi
mengirimkan bahan-bahan yang mereka miliki. Pada akhir diskusi, para peserta
ditugaskan untuk membuat renungan yang mengangkat tema-tema Natal. Nah, bagi
para Sahabat dan Pendukung YLSA yang ingin ikut menikmati hasil diskusi ini, silakan
berkunjung ke situs natal.sabda.org karena seluruh postingan diskusi sudah terpasang
di sana. Silakan berkunjung dan berpartisipasi dengan mengirimkan komentarkomentar.
==> http://natal.sabda.org/

Gratis: Gratis Partisipasi di Situs natal.sabda.org
Situs baru, natal.sabda.org, yang disediakan YLSA ini memberi keleluasaan bagi
pengunjung untuk berinteraksi. Karena itu, kami mengundang Sahabat dan Pendukung
YLSA sekalian untuk berkunjung dan menikmati segala macam sajian tentang Natal.
Undangan untuk berpartisipasi terbuka untuk semua pengunjung situs natal.sabda.org.
Partisipasi apa saja yang bisa Anda berikan?
a. Kirim Renungan Natal!
Anda bisa mengirimkan Renungan Natal agar bisa dibaca oleh pengunjung lain
dan menjadi berkat rohani menjelang dan selama Natal ini.
b. Kirim Kesaksian Natal!
Jika Anda memiliki berbagai pengalaman Natal yang menarik, mengapa tidak
Anda bagikan kepada orang lain agar orang lain pun ikut memuliakan Allah kita
yang Maha Kasih itu?
c. Kirim Blog Natal!
Apakah Anda ingin berbagi tulisan yang berupa blog dengan pengunjung lain?
Jika ya, Anda bisa mendapatkan bonus ganda. Mengapa demikian? Karena
selain tulisan Anda memberkati orang lain, keterampilan menulis Anda juga akan
semakin terasah.
d. Kirim Humor Natal
Pengalaman-pengalaman lucu bisa terjadi selama persiapan atau perayaan
Natal. Karena itu, bagikanlah pengalaman-pengalaman lucu tersebut agar dapat
menjadi hiburan bagi pengunjung lain.
e. Kirim Ucapan Natal!
Perayaan Natal rasanya tidak lengkap tanpa ucapan selamat Natal. Di situs
natal.sabda.org, Sahabat dan Pendukung YLSA dapat memanfaatkan fasilitas
"kirim ucapan Natal" untuk menyapa sahabat dan para handai taulan. Silakan
mencoba.
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f. Kirim Tulisan Natal lain!
Selain renungan, kesaksian, humor, blog, dan ucapan Natal, Sahabat dan
Pendukung YLSA juga bisa mengirimkan berbagai bentuk tulisan lain, misalnya
tips Natal, lagu Natal, gambar Natal, drama Natal, dan masih banyak lagi. Kami
yakin tulisan Anda akan menjadi berkat bagi banyak pengunjung lain.
Agar dapat menggunakan fasilitas di atas, silakan Sahabat dan Pendukung YLSA
mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. Anda dapat mengisi form pendaftaran
dalam alamat berikut ini.
==> http://natal.sabda.org/user/register
Saat Anda telah terdaftar sebagai pengguna, maka Anda dapat berpartisipasi dengan
leluasa dalam natal.sabda.org.
Kirim Blog Natal:
==> http://natal.sabda.org/node/add/blog
Kirim Tulisan Natal Lain (Artikel, Renungan, Drama, Cerita/Kesaksian, Puisi, Tips,
Resensi Buku, Review Situs):
==> http://natal.sabda.org/node/add/story
Kirim Ucapan Natal:
==> http://natal.sabda.org/node/add/ucapan

Jika memerlukan pentunjuk lain, silakan klik halaman FAQ untuk mendapatkan arahan
lebih lanjut.
==> http://natal.sabda.org/faq
Selamat merayakan Natal! Semoga situs natal.sabda.org dapat memberikan warna lain
di Natal Anda tahun ini.
==> http://natal.sabda.org/
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Renungan Natal: Hadiah yang Dijanjikan
Baca: Yesaya 8:23-9:1-6

“

"Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk
kita."

”

— (Yesaya 9:5)—

Beberapa tahun yang lalu, saya membaca satu artikel tentang seorang wanita yang
membeli lima puluh kartu Natal dengan terburu-buru tanpa melihat pesan yang tertulis
di dalamnya. Dengan tergesa-gesa, ia membubuhkan tanda tangan, menuliskan alamat
pada kartu-kartu tersebut, dan segera memasukkannya ke kotak pos. Namun, ia masih
menyisakan sebuah kartu. Bayangkan betapa terkejutnya dirinya ketika membaca
tulisan dalam kartu yang belum terkirim itu:
Kartu ini hanya menyampaikan pesan
Sebuah kado kecil akan datang untuk Anda.
Tidak heran jika 49 orang yang menerima kartu tersebut akan bertanya-tanya mengenai
kado yang memang tidak ada dalam rencana wanita tadi.
Janji Allah sungguh berbeda! Bertahun-tahun sebelum kelahiran Sang Juru Selamat,
Tuhan telah berbicara melalui perantaraan Nabi Yesaya, demikian: "Seorang
perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia
akan menamakan Dia Imanuel!" (Yesaya 7:14). Selanjutnya pada pasal 9:5, kita
membaca, "Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera telah diberikan untuk
kita." Lalu, apakah Allah menepati janji-Nya? Ya! Galatia 4:4 menyatakan, "Setelah
genap waktunya, maka Allah mengutus Anak-Nya."
Pada hari yang istimewa ini, ketika kita memperingati kelahiran Kristus, marilah kita
bersyukur kepada Allah karena Dia menepati janji-Nya. "Syukur kepada Allah karena
karunia-Nya yang tak terkatakan itu!" (2 Korintus 9:15). --RWD
Pada pagi Natal dahulu kala,
Ke dalam dunia penuh dosa dan kutuk,
Sang Juru Selamat datang,
Ia adalah hadiah kasih Allah yang luar biasa,
Hadiah Allah untuk manusia yang terhilang,
O muliakanlah nama-Nya!
-- Staples -Tak ada hadiah yang lebih dibutuhkan dunia yang sekarat ini selain Juru Selamat yang
hidup.
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Diambil dan disunting seperlunya dari:
Nama renungan harian: Santapan Rohani, Edisi Natal, Hari 1
Penulis: Richard W. De Haan
Penerjemah: Tim RBC Indonesia
Penerbit: RBC Ministries Indonesia, Jakarta 2007

Prayer Request
1. Ucapan Syukur
•

•
•

•

Kami sangat bersyukur kepada Tuhan karena sebelum akhir tahun ini YLSA
berhasil meluncurkan situs baru, natal.sabda.org. Doakan agar situs ini menjadi
berkat bagi masyarakat Kristen Indonesia.
Kami juga memuji Tuhan untuk situs SABDA.net yang selesai di-upgrade.
Doakan agar melalui situs ini pelayanan YLSA bisa semakin diperluas.
Mengucap syukur untuk rencana penerbitan dan pengembangan Divisi Pubikasi
YLSA tahun 2009 dan terselenggarakannya acara "outing" untuk kemajuan staf
publikasi. Kiranya di tahun 2009, divisi publikasi semakin maju melayani Tuhan.
Kami juga mengucap syukur untuk pemindahan server situs "SABDA Space" dan
juga pelaksanaan kelas khusus PESTA -- Diskusi Natal. Hanya karena berkat
Tuhanlah kedua pelayanan kami ini bisa terlaksana dengan baik.

2. Rencana Kegiatan YLSA Januari 2009
•

•

•

•

Berdoa untuk semua divisi YLSA yang telah menyiapkan rencana pelayanan
untuk tahun 2009. Kami percaya Allahlah yang mengendalikan jalannya semua
pelayanan ini. Karena itu, dukunglah dalam doa agar YLSA senantiasa berjalan
sesuai dengan rencana kehendak-Nya.
Doakan untuk proyek-proyek yang masih tertunda, yang belum bisa terlaksana di
tahun 2008. Kiranya hikmat Tuhan menolong kami untuk mengevaluasi proyekproyek itu lagi sehingga kami bisa memprioritaskan yang penting dan yang masih
harus kami kerjakan di tahun 2009.
Doakan untuk proyek "Situs Alkitab Online" terbaru yang sedang kami kerjakan.
Doakan agar di awal tahun 2009, situs ini bisa menjadi dobrakan bagi pelayanan
elektronik di Indonesia.
Doakan untuk beberapa anak Tuhan yang sedang dihubungi untuk menjadi staf
tetap di YLSA. Kiranya Tuhan sendiri yang memberikan visi yang jelas sehingga
mereka bisa bergabung dengan pelayanan YLSA.

3. Untuk Para Sahabat dan Pendukung YLSA
•

Mengucap syukur atas segala kebersamaan dan dukungan yang telah terjalin
dengan Sahabat dan Pendukung YLSA sampai saat ini. Berbagai dukungan telah
kami terima, baik berupa doa, dana, dan juga semangat bagi pelayanan YLSA.
Hal ini sungguh sangat berarti bagi kami. Kiranya Tuhan senantiasa menguatkan
sehingga panggilan dan beban pelayanan bisa kita tanggung bersama.
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Mari berdoa untuk setiap persiapan Sahabat dan Pendukung YLSA dalam
menyongsong Natal 2008 dan pergantian tahun 2009 ini. Biarlah kesempatan ini
dipakai Tuhan untuk menggerakkan hati kita untuk terus setia berpartisipasi
dalam setiap pekerjaan-Nya.
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Appreciation
1. Ulang Tahun Staf YLSA

Selamat ulang tahun kami ucapkan kepada rekan kami yang berbahagia di bulan
November, yaitu Novi (17 November) dan Eviriyanti Christina (28 November). Selain itu,
kami juga ingin mengucapkan selamat kepada rekan kami, Daniel Budi Laksono (20
Desember), dan pimpinan YLSA, Ibu Yulia Oeniyati (20 Desember), yang berulang
tahun di bulan Desember ini. Biarlah berkat dan perlindungan Tuhan senantiasa
memayungi setiap langkah dan perjalanan hari-hari Anda. Doa kami selalu menyertai
rekan-rekan yang berulang tahun.

2. Ucapan Terima Kasih untuk Para Donatur
Sepanjang tahun 2008 ini, kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan atas berkatNya yang Dia nyatakan lewat tangan-tangan para donatur yang terkasih. Segala
dukungan, baik dalam bentuk doa dan dana, dari Anda sungguh merupakan berkat luar
biasa bagi Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Kiranya kerja sama yang telah Tuhan
atur ini menjadi pengalaman iman bagi kita semua, bahwa Tuhan adalah Pemelihara
yang setia. Nama Tuhan saja yang semakin dimuliakan. To God be the glory!

3. Staf Baru YLSA
Kami ucapkan selamat bergabung untuk rekan baru kami, Tatik Wahyuningsih, yang
melayani di Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) di divisi publikasi. Setelah melewati
masa percobaan selama 2 bulan, akhirnya Tatik dipercaya untuk membantu pekerjaan
administrasi di divisi publikasi. Selamat bergabung dan selamat memberikan yang
terbaik bagi Tuhan.
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Financial Report
Laporan Aktivitas Keuangan YLSA Oktober 2008
A. SUMBANGAN
Harold William (BCA)
Ghandri Santoso (BCA)
Telaga (BCA)
Samuel Franklyn (BCA)
Ferry Yi De Wanna (BCA)
Arvin Nathael (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
Abednego (BCA)
Widya Kristiani (BCA)
Magdalena Mulyadi (BCA)
dari Mickey Felder (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain
Total Sumbangan

125.000,00
500.000,00
500.000,00
50.000,00
50.000,00
4.000.000,00
2.000.000,00
200.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
250.000,00
2.411,00
172.000,00
___________
Rp

06/10/08
07/10/08
07/10/08
07/10/08
08/10/08
08/10/08
09/10/08
09/10/08
10/10/08
15/10/08
27/10/08
28/10/08

8.949.411,00

B. PENGELUARAN
Beban Administrasi
dan Operasional
Kas Kecil
Biaya Listrik, Telp., dll.
Pembelian Buku Perpustakaan
Biaya Pengiriman Barang
Administrasi Bank
Biaya Kepegawaian
Total Pengeluaran

876.500,00
25.500,00
2.290.500,00
4.479.120,00
58.000,00
20.000,00
17.143.800,00
___________
Rp

24.893.420,00

Laporan Aktivitas Keuangan YlSA November 2008
A. SUMBANGAN
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Gunawan & Kristina (BCA)
Dr Novian Wibowo (BCA)
TELAGA (BCA)
David Wangsaputra (BCA)
Yenti (BCA)
Cahyadi Wanaraharjo (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Joseph Tong (BCA)
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain

Total Sumbangan
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2.000.000,00
150.000,00
500.000,00
100.000,00
100.000,00
50.000,00
250.000,00
2.000.000,00
7.944,00
126.000,00
___________

03/11/08
06/11/08
07/11/08
11/11/08
17/11/08
24/11/08
25/11/08
28/11/08

5.283.944,00

Rp

B. PENGELUARAN
Biaya Administrasi dan
Operasional
Kas kecil
Biaya Listrik, Telp., dll.
Pembelian Buku Perpustakaan
Biaya Pengiriman Barang
Administrasi Bank
Biaya Kepegawaian
Total Pengeluaran

99.800,00
25.600,00
2.039.000,00
3.896.700,00
16.000,00
20.000,00
17.335.900,00
___________
Rp

23.433.000,00

Ucapan Terima Kasih Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang
dilimpahkan-Nya bagi kita semua. Biarlah melalui pelayanan kita bersama, nama Tuhan
semakin ditinggikan. Terpujilah Dia yang 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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Berita Yayasan Lembaga SABDA
•
•
•
•

Situs YLSA
Profil Facebook
Fanpage Facebook
Twitter

: http://www.ylsa.org/
: http://facebook.com/fb.sabda
: http://facebook.com/sabda.org
: http://twitter.com/_YLSA_

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

YLSA – Yayasan Lembaga SABDA:
•
•
•
•
•

Situs YLSA
Situs SABDA
Blog YLSA/SABDA
Katalog 40 Situs-situs YLSA/SABDA
Daftar 23 Publikasi YLSA/SABDA

: http://www.ylsa.org
: http://www.sabda.org
: http://blog.sabda.org
: http://www.sabda.org/katalog
: http://www.sabda.org/publikasi

Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA
•
•
•
•
•
•
•

Alkitab (Web) SABDA
Download Software SABDA
Alkitab (Mobile) SABDA
Download PDF & GoBible Alkitab
15 Alkitab Audio dalam berbagai bahasa
Sejarah Alkitab Indonesia
Facebook Alkitab

: http://alkitab.sabda.org
: http://www.sabda.net
: http://alkitab.mobi
: http://alkitab.mobi/download
: http://audio.sabda.org
: http://sejarah.sabda.org
: http://apps.facebook.com/alkitab
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