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BeritaYLSA 064/Januari/2011  
Dari YLSA 

Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus.  

Maaf, kami terlambat mengirimkan Berita YLSA Januari 2011. Kami harap hal ini tidak 
mengurangi keinginan Anda untuk tahu laporan kegiatan YLSA selama Januari 2011. 
Sebenarnya YLSA mengadakan Raker (Rapat Kerja) pada akhir bulan Januari 2011. 
Tapi mohon kesabarannya, karena baru akan kami laporan pada Berita YLSA bulan 
Februari.  

Pada awal tahun 2011 ini YLSA banyak bergumul dengan beberapa masalah. Salah 
satunya adalah kehilangan staf lama dan penambahan staf baru yang membuat kami 
harus mengatur kembali pembagian tugas-tugas di antara staf yang ada. Waktu kami 
juga harus banyak diatur untuk memberikan training-training bagi staf baru. Sumber 
daya manusia memang salah satu pergumulan yang selalu ada dalam sejarah 
pelayanan YLSA. Tapi kami bersyukur karena Tuhan selalu ikut campur di dalamnya 
sehingga kami tahu kami tidak harus khawatir karena Tuhan senantiasa memberi jalan 
keluar untuk masalah-masalah yang kami hadapi. Karena itu, doa para Sahabat dan 
Pendukung YLSA adalah modal kami dalam menghadapi pergumulan-pergumulan yang 
silih berganti. Izinkanlah kami sekali lagi mengucapkan terima kasih sebanyak-
banyaknya atas keterlibatan pada Sahabat dan Pendukung YLSA dalam mendoakan 
pelayanan YLSA. Kuasa doa sungguh nyata bagi pelayanan YLSA.  

To God be the glory!  

In Christ, 
Yulia Oeniyati 
Pimpinan YLSA 
< yulia(at)in-christ.net > 
< http://blog.sabda.org > 

  

http://blog.sabda.org/
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Blog YLSA 

1. Judul Blog: Yang Baru di YLSA: Divisi Komunitas (Oleh: Santi) 
Menjalin relasi melalui dunia maya ternyata kini telah berubah menjadi suatu ‘kebutuhan’ 
di zaman yang sangat ‘mobil’ ini. Karena itu, YLSA dengan jeli memanfaatkan teknologi 
media jejaring sosial di dunia maya ini bukan hanya untuk membangun relasi di antara 
jemaat Tuhan, tapi terlebih untuk mendorong jemaat mencintai firman Tuhan dan 
menjangkau lebih banyak jiwa bagi Kristus. Berangkat dari kerinduan inilah YLSA 
meresmikan dijalankannya Divisi Komunitas, pada 1 Oktober 2010 lalu. Ibu Yulia 
menunjuk saya dan Kusuma Negara untuk mengelola divisi ini. Apa saja yang kami 
kerjakan di Divisi Komunitas? ...  
Baca selengkapnya tulisan Santi: 
http://blog.sabda.org/2011/01/14/yang-baru-di-ylsa-divisi-komunitas/  

2. Judul Blog: Memasuki Dunia Pelayanan di YLSA (Oleh: Sigit)  
...Saya bersyukur melalui YLSA Tuhan boleh menyatakan rencana-Nya, dan membekali 
saya untuk menatap masa depan hidup dan pelayanan saya. Saya juga berterima kasih 
untuk Ibu Yulia selaku pimpinan YLSA yang telah memberikan kesempatan kepada 
saya, dan telah memberikan nilai-nilai tentang hidup dan pelayanan. Untuk teman-teman 
semua yang sudah dengan ramah dan senyum yang lebar menerima dan membimbing 
saya sebagai anggota YLSA yang baru, saya sangat menghargainya. Kiranya pelayanan 
YLSA semakin bertumbuh dan membawa dampak yang positif bagi banyak orang, 
khususnya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. ...  
Baca selengkapnya tulisan Sigit: 
http://blog.sabda.org/2011/01/17/memasuki-dunia-pelayanan-di-ylsa/  

3. Judul Blog: Zion, Bangkit! (Oleh: Kusumanegara)  
...Tengah hari tanggal 3 Januari 2011, Zion, server lokal YLSA yang meninggal kira-kira 
setahun yang lalu, telah berhasil dibangkitkan kembali — paling tidak separuh dari data-
datanya berhasil diselamatkan. Data-data dari server lama tersebut sukses dipindahkan 
ke server lokal YLSA yang baru, dan staf YLSA kembali dapat mengakses data-data 
tersebut melalui sebuah situs lokal juga diberi nama Zion. ...  
Baca selengkapnya tulisan Kusumanegara: 
http://blog.sabda.org/2011/01/31/zion-bangkit/  

4. Judul Blog: YLSA NCom (Oleh: Yochan) 
Sekitar kuartal terakhir tahun 2009, YLSA mendapatkan “kado” dari Pak Tjahjadi berupa 
beberapa komputer dan monitor. Salah satunya adalah sebuah komputer dengan thin 
clients system. Apa itu thin clients system? Thin clients system, merupakan suatu sistem 
yang memungkinkan sebuah komputer digunakan dengan beberapa orang sekaligus 
(enam orang). Komputer ajaib ini kami namakan “NCom” karena selain sesuai dengan 
nama thin clients yang digunakan, juga secara umum berarti sebuah komputer yang bisa 
digunakan untuk “n” (beberapa) orang sekaligus. ...  
Baca selengkapnya tulisan Yochan: 
http://blog.sabda.org/2011/02/09/ncom-thin-clients/  

  

http://blog.sabda.org/2011/01/14/yang-baru-di-ylsa-divisi-komunitas/
http://blog.sabda.org/2011/01/17/memasuki-dunia-pelayanan-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2011/01/31/zion-bangkit/
http://blog.sabda.org/2011/02/09/ncom-thin-clients/
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Mengenal YLSA: YLSA Luncurkan Situs Alkitab Mobile 

Pada akhir tahun 2010 lalu, YLSA secara resmi memasuki pelayanan dunia mobile! 
Sebagai hasilnya, silakan para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk berkunjung ke: 
==> < http://alkitab.mobi >  

Situs Alkitab.mobi ini dibuat khusus untuk diakses lewat HP, mengingat betapa HP 
sekarang telah menjadi alat komunikasi utama yang hampir tidak dapat dipisahkan dari 
kehidupan kita sehari-hari. Fungsi HP pun sudah berkembang menjadi sangat luas, dari 
yang dulunya hanya digunakan untuk telepon dan SMS, sekarang sudah meningkat 
menjadi alat untuk mengakses dunia internet dengan lebih mudah. Telah tersedia 
berbagai aplikasi-aplikasi yang bisa didapatkan dengan sangat mudah oleh para 
pengguna HP.  

Melihat kesempatan inilah YLSA rindu untuk ikut berperan menggarami dunia mobile. 
Dengan menyediakan situs Alkitab.mobi, kami berharap Anda dapat mengakses versi-
versi Alkitab yang lengkap, baik dalam bahasa Inggris, Indonesia, maupun bahasa 
Suku. Situs ini juga memiliki fasilitas yang cukup menjanjikan: kotak pencarian, studi 
bahasa ibrani/yunani, studi kamus bahasa Indonesia/Inggris, dan studi kamus Alkitab. 
Anda pun dapat download Alkitab dalam berbagai versi dalam format PDF dan Aplikasi 
GoBible.  

Nah, dengan gembira YLSA mengundang para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk 
ikut memanfaatkan fasilitas yang kami sediakan. Silakan menjelajahi situs Alkitab.mobi 
dengan menggunakan HP Anda dan memanfaatkan semua fasilitas yang ada di 
dalamnya. Bagikan informasi ini ke handai taulan dan teman-teman lain.  

Jika Anda ingin melakukan pelayanan memanfaatkan fasilitas mobile yang YLSA 
sediakan, silakan menghubungi kami, karena saat ini kami membutuhkan rekan-rekan 
yang membuka counter HP, di mana pun Anda berada, untuk ikut menyebarkan fasilitas 
mobile yang YLSA sediakan ini. Kami juga ingin mengundang Anda untuk ikut 
berpartisipasi dengan memberi masukan untuk semakin menyempurnakan situs 
Alkitab.mobi.  

Segera kirimkan partisipasi Anda ke alamat email:  
==> < alkitab@sabda.org > atau < ylsa@sabda.org >  

Menangkan dunia mobile bagi Tuhan! Selamat melayani di dunia mobile!!  

Berita & Pokok Doa YLSA 

1. Tim SABDA bulan Januari 2011 berkonsentrasi mengerjakan beberapa produk Mobile, 
Facebook Application, Biblical Community Services, dll. Dengan banyaknya proyek yang 
harus dikerjakan tahun ini, Tim SABDA berharap akan ada SDM baru yang Tuhan kirim 
agar dapat bergabung untuk menyelesaikan lebih banyak proyek yang sudah 
direncanakan.  

http://alkitab.mobi/
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Pokok doa: Doakan untuk produk-produk mobile yang sudah diluncurkan agar dapat 
dipakai untuk menjadi berkat bagi masyarakat luas. Tuhan kiranya juga mengirimkan 
SDM baru yang rindu melayani dan memunyai skill yang dibutuhkan.  

2. Banyaknya pelanggan publikasi, penggemar Facebook, followers Twitter, dan peserta 
roadshow, seminar YLSA, merupakan berkat yang telah Tuhan berikan kepada YLSA. 
Untuk itu, Divisi Komunitas YLSA memerlukan strategi yang tepat untuk mengefektifkan 
pelayanan Tuhan di Indonesia.  
Pokok doa: Doakan Tim Komunitas YLSA agar semakin strategis dan efektif dalam 
mengarahkan komunitas-komunitas elektronik YLSA yang telah Tuhan percayakan.  

3. PESTA tahun 2011 akan membuka kelas-kelas diskusi (DIK, PKS, Paskah, DPA, SYK, 
GSM, dan Natal) dan sedang mempersiapkan modul-modul baru yang dapat dipakai 
untuk bahan PA ataupun sel group.  
Pokok doa: Berdoa untuk setiap kelas diskusi PESTA yang dibuka agar dapat menjadi 
sarana untuk membawa peserta mencintai firman Tuhan. Juga doakan untuk modul-
modul baru yang sedang dipersiapkan, kiranya Tuhan memimpin dan memberkati.  

4. Publikasi YLSA membutuhkan beberapa editor bahasa Indonesia yang handal supaya 
hasil terbitan publikasi YLSA berkualitas baik dan selalu tepat waktu.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan mengirim beberapa editor yang dibutuhkan untuk 
menolong Divisi Publikasi menghasilkan terbitan yang berkualitas dan tepat waktu.  

5. Bersyukur karena Tim Web dapat mengikuti Seminar Drupal 7 di Yogyakarta. 
Pengetahuan yang didapat akan memberi dampak positif bagi peningkatan skill Tim 
Web.  
Pokok doa: Mohon dukungan doa agar Tim Web semakin solid dalam meningkatkan 
skillnya sehingga mampu mengembangkan lebih dari 35 situs yang dimiliki YLSA.  

6. Bersyukur kepada Tuhan karena para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terlibat 
menolong, baik secara finansial, doa, tenaga, maupun dukungan lain. Kami berharap di 
tahun 2011 akan lebih banyak orang membantu.  
Pokok doa: Doakan setiap orang yang saat ini mendukung pelayanan YLSA, kiranya 
Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan, pelayanan serta keluarga mereka.  

Surat Untuk YLSA  

1. Dari: Leonardus J.  
>Puji Syukur saya ucapkan kepada YESUS KRISTUS buat hari ini yang telah membawa 
saya ke situs ini, terus terang situs ini sangat membantu untuk orang-orang seperti saya 
yg sangat jarang membuka Alkitab, yang dapat membawa anak domba yang telah 
tersesat untuk datang/pulang kembali. MAJU TERUS www.sabda.org. BIARLAH 
SETIAP ORANG YANG SEPERTI SAYA DAPAT MENEMUKAN SITUS INI.  
Redaksi: Kami percaya Tuhan punya rencana indah untuk mempertemukan Anda 
dengan firman-Nya. Selamat menikmati kasih dan anugerah Tuhan.  

2. Dari: Theo Gunawan  
>Terima kasih, saya diberkati lewat situs ini.  
Redaksi: Puji Tuhan! Inilah kerinduan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), menjadi 
berkat Teruskan berkat yang Anda peroleh ke teman-teman yang lain. Biarlah semakin 
banyak orang diberkati dengan pelayanan YLSA.  

3. Dari: eddy sunaryo < eddysunaryo57(at)xxxxxx >  
>Puji dan syukur aku menemukan rubrik mengenai iman Kristen di situs Yayasan 
Lembaga SABDA ini.  
Redaksi: Puji Tuhan! Beritakan berita baik tentang iman Kristen yang Anda temukan ini 
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kepada teman-teman Anda yang lain ya, supaya semakin banyak orang diberkati 
dengan bahan-bahan yang ada di YLSA. Tuhan memberkati.  

4. Dari: Lulut Ekwanto Budi < ekwanto.budi(at)xxxxxx >  
>Isinya sangat menunjang, untuk bisa memperdalam akan pemahaman Alkitab. 
Alangkah lebih baik kalau juga diikuti atau ada halaman khusus tentang lagu-lagu rohani 
atau kidung jemaat yang biasa dinyanyikan di gereja. GBU.  
Redaksi: Terima kasih atas sarannya. Terkait dengan saran Anda, YLSA sebenarnya 
telah menyediakan situs yang berisi lagu-lagu rohani atau kidung jemaat, bahkan ada 
juga audio khotbah, artikel tentang musik dll. Silakan kunjungi situs kami, GEMA 
(Gudang Elektronik Musik dan Audio) di: 
==> < http://gema.sabda.org/ >  

Laporan Keuangan YLSA 

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Desember 2010.  

Laporan Desember 2010  

1. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
01  Bambang W.  50.000,00  

 
01  Lukas H.  500.000,00  

 
06  Budiharto S.  100.001,00  

 
06  NN  4.000.000,00  

 
08  Chris L.P.  250.000,00  

 
08  Widya K.  500.000,00  

 
08  TELAGA  500.000,00  

 
10  Dustin C.  300.000,00  

 
13  NN  200.000,00  

 
16  GKI Anugerah  150.000,00  

 
16  Indriana C.  1.000.000,00  

 
20  Garth I. SS  150.000,00  

 
20  Dwiana  250.000,00  

 
22  Mickey F.  200.000,00  

 
22  NN  1.000.000,00  

 
23  Bambang K.  1.000.000,00  

 
27  Ruko Marcel  250.000,00  

 
27  Edward B.S.  100.000,00  

 
 

Sumbangan Lain  160.000,00  
 

 
Bunga bank  43.181,00  

 

http://gema.sabda.org/
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___________  

 
Total  

 
10.703.182,00  

 

2. Pengeluaran  

Beban Admin  1.938.250,00  
  

Kas Kecil  50.000,00  
  

Telp, listrik  2.099.400,00  
  

Beban Komputer  1.774.000,00  
  

Perpustakaan  1.037.000,00  
  

Pos, paket  116.500,00  
  

Bank  17.290,00  
  

Kepegawaian  20.990.000,00  
  

Konsumsi Staf  1.075.900,00  
  

Pengeluaran lain  360.000,00  
  

Bangunan  15.080.000,00  
  

  
___________  

 
Total  

 
44.538.340,00  

 

Ucapan Terima Kasih  

 
Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi dana yang para 
Sahabat dan Pendukung YLSA berikan bagi pelayanan YLSA. Apa yang Anda berikan 
akan berlipat ganda di tangan Tuhan. Doakan supaya ada lebih banyak orang yang 
terbeban membantu keuangan YLSA sehingga beban ini bisa kita tanggung bersama-
sama.  

Bagi pembaca lain 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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Stop Press: Facebook Groups e-Renungan Harian  

e-Renungan Harian adalah bahan renungan yang diterbitkan oleh Yayasan Gloria dan 
disebarkan secara elektronik (e-RH) oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Dengan 
kemudahan media Facebook group saat ini, maka Yayasan Gloria dan YLSA telah 
bekerja sama menyediakan wadah bagi para pelanggan e-RH untuk saling bertemu dan 
berbagi berkat dari bahan e-RH yang dibaca.  

Karena itu, dengan gembira kami mengundang para pelanggan e-RH untuk bergabung 
di Facebook Groups e-Renungan Harian:  
==> http://fb.sabda.org/group/rh  

Selain disediakan bahan renungan e-RH setiap hari lewat Facebook, para anggota juga 
diajak untuk bisa berbagi berkat dan berdiskusi seputar bahan e-RH dengan dibaca 
setiap hari. Mari kita bertumbuh bersama!  

Ajaklah juga teman-teman Anda yang rindu bersaat teduh bersama dengan 
mengundang mereka untuk bergabung di Facebook e-RH.  

 

 

 

  

http://fb.sabda.org/group/rh
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BeritaYLSA 065/Februari/2011  
Dari YLSA 

Salam sejahtera dalam kasih Kristus,  

Bulan Februari 2011 telah kami lalui dengan cukup baik, walaupun ada beberapa staf 
yang mengalami kelemahan tubuh. Cuaca yang tidak menentu, dingin, dan banyak 
hujan mungkin telah menjadi penyebab utama sakitnya beberapa staf YLSA. Kami 
bersyukur karena mereka yang sakit telah diberi kekuatan kembali oleh Tuhan. Karena 
itu kami juga berdoa agar para Sahabat dan Pendukung YLSA senantiasa sehat 
walafiat sehingga bisa melakukan tugas-tugasnya dengan baik.  

Puji Tuhan, pada awal Maret ini kami telah menyusun rencana kegiatan untuk dapat 
kami laksanakan sebaik mungkin. Untuk melihat rencana-rencana tersebut, kami ajak 
para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk menyimak kolom Berita YLSA. Doa dan 
dukungan Anda semua tentu sangat kami harapkan.  

In Christ, 
Yulia Oeniyati 
Pimpinan YLSA 
< yulia(at)in-christ.net > 
< http://blog.sabda.org > 

  

http://blog.sabda.org/
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Blog YLSA 

1. Judul Blog: Raker YLSA 2011 yang Unik (Oleh: Ryan)  
... Raker, singkatan dari rapat kerja, adalah kegiatan rutin awal tahun YLSA yang 
bertujuan untuk mengevaluasi pencapaian tahun lalu dan menyiapkan rencana tahun 
baru. Selain itu, kesempatan raker seperti ini biasanya juga digunakan pimpinan untuk 
memberi training bagi kemajuan staf. Tema raker yang diadakan 21 – 22 Januari 2011 ini 
adalah "Terbang Tinggi bagai Rajawali". Melalui tema ini, diharapkan staf YLSA bisa 
memperbarui kekuatan dengan mengingat kembali kebesaran dan kebaikan Tuhan yang 
telah memimpin dan memelihara yayasan ini selama hampir 17 tahun. ...  
Baca selengkapnya tulisan Ryan http://blog.sabda.org/2011/02/14/raker_2011/  

2. Judul Blog: Staf YLSA Mengikuti Blogshop Kompasiana (Oleh: Truly)  
... Kegiatan menyampaikan informasi sebenarnya sudah terjadi sejak dimulainya 
peradaban manusia. Penyampaian informasi bisa terjadi kapan saja dan di mana saja -- 
dari ukiran kuno di gua-gua sampai gosip ibu-ibu kita. :) Hanya saja, dahulu, informasi 
sering kali hanya dapat dinikmati oleh sebagian kecil komunitas. Informasi yang 
cakupannya luas hanya menjadi milik media "mainstream", sehingga warga hanya bisa 
menyaksikan warta dari media-media "mainstream" saja. |-  

|Namun, pada era web |2.0 |align="right"|., tren ini berubah. Kini, warga bisa dengan | 
leluasa menikmati informasi dari mana pun, bahkan bisa ikut terlibat dalam gerakan 
komunikasi seantero dunia. ...  
Baca selengkapnya tulisan Truly http://blog.sabda.org/2011/02/23/staf-ylsa-mengikuti-
blogshop-kompasiana/  

1. Judul Blog: SABDA Telah Menjadi Berkat Bagiku (Oleh: Andreas) 
Tempat baru, pengalaman baru, teman baru, pelajaran baru, dan pelayanan baru, itulah 
yang Tuhan berikan pada saya. Tidak terasa sudah 2 bulan saya menjadi bagian dari 
YLSA. Bersama teman-teman di YLSA, saya menjalani berbagai kegiatan bersama -- 
Natal, raker, olahraga (futsal), dan sebagainya. Semua itu merupakan saat-saat penuh 
keakraban yang berharga bagi saya. Bagaimana ceritanya sehingga saya bisa masuk di 
YLSA? ...  
Baca selengkapnya tulisan Andreas http://blog.sabda.org/2011/03/01/sabda-telah-
menjadi-berkat-bagiku/  

  

http://blog.sabda.org/2011/02/14/raker_2011/
http://blog.sabda.org/2011/02/23/staf-ylsa-mengikuti-blogshop-kompasiana/
http://blog.sabda.org/2011/02/23/staf-ylsa-mengikuti-blogshop-kompasiana/
http://blog.sabda.org/2011/03/01/sabda-telah-menjadi-berkat-bagiku/
http://blog.sabda.org/2011/03/01/sabda-telah-menjadi-berkat-bagiku/
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Mengenal YLSA: Penyedia Literatur Kekristenan 
(elektronik) Terbesar di Indonesia 

Salah satu fokus pelayanan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah dalam bidang 
literatur. Tujuan utamanya menyebarkan bahan-bahan kekristenan yang bermutu 
melalui media elektronik, yaitu komputer dan internet, secara gratis bagi masyarakat 
Kristen Indonesia tanpa dibatasi oleh denominasi/aliran gereja tertentu 
(interdenominasi). Pelayanan literatur yang diselenggarakan oleh YLSA ini dilakukan 
dengan memanfaatkan sistem jaringan milis I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab 
Network).  

Saat ini, YLSA memiliki 24 Publikasi elektronik dan masing-masing publikasi memunyai 
bidang pelayanan yang berbeda-beda dan waktu terbit yang berbeda-beda (ada yang 
harian, mingguan, dua mingguan, dan bulanan). Dari ke-24 publikasi tersebut, 6 di 
antaranya merupakan kerja sama dengan mitra YLSA, yaitu:  

1. Yayasan Gloria (e-Renungan Harian)  
2. Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA) (e-Santapan Harian)  
3. Yayasan 40 Hari Doa  
4. Open Doors  
5. Berita Jaffry -- sudah tidak terbit  
6. e-KJDN (Pokok Doa) -- sudah tidak terbit  

Sedangkan 18 publikasi adalah dari YLSA, meliputi bidang:  

1. e-JEMMi (Misi)  
2. e-Doa  
3. e-Konsel  
4. e-BinaAnak (Sekolah Minggu)  
5. e-Leadership  
6. e-Buku  
7. Biografi Kristen  
8. e-Reformed  
9. e-Humor  
10. e-Wanita  
11. e-Penulis  
12. KISAH (Kesaksian)  
13. ICW (Direktori Kristen)  
14. KADOS (Pokok-Pokok Doa)  
15. m-Biblika -- Untuk sementara publikasi ini tidak terbit  
16. Berita PESTA  
17. Berita YLSA  
18. Berita SABDA -- sudah tidak terbit  

Selain memanfaatkan sistem jaringan I-KAN, mulai tahun 2011 Publikasi YLSA juga 
merambah ke versi mobile dengan format yang lebih ringkas dan isi yang tetap 
berbobot tentunya. Saat ini, setiap pelanggan publikasi YLSA bisa mengakses setiap 
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publikasi YLSA melalui HP maupun telepon pintar (BlackBerry, iPhone, dll.). Diharapkan 
melalui publikasi YLSA, setiap orang Kristen dapat memakai bahan-bahan tersebut 
untuk memperlengkapi pelayanan mereka sehingga semakin berkualitas. Jumlah 
semua pelanggan publikasi-publikasi YLSA sampai dengan akhir tahun 2010|- |adalah 
|70.299 |align="right"|pelanggan. |  

Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai semua publikasi YLSA, silakan 
mengunjungi situs SABDA.org di:  
==> < http://sabda.org/publikasi >.  

Bagi Anda yang ingin diperlengkapi dengan bahan-bahan kekristenan, kami mengajak 
Anda untuk segera berlangganan salah satu (atau lebih) publikasi YLSA. Caranya 
mudah, silakan mengirimkan email kepada kami dengan mengisi form di bawah ini:  

---------==> potong di sini <----------------- 
 
Nama: 
Email: 
Publikasi yang diminati: 
 
---------==> potong di sini <----------------- 

Berita & Pokok Doa YLSA 

1. Divisi Publikasi 
Setelah melakukan evaluasi selama 2 bulan, akhirnya Div. Publikasi membuat 
perubahan Tim Editing pada awal bulan Februari. Perubahan prosedur dan personil Tim 
Editing ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan mengatur waktu terbit supaya 
lebih tepat waktu.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan semakin memperlengkapinya Tim Editing yang baru 
dengan kemampuan yang diperlukan dan biarlah prosedur baru yang dijalankan akan 
membuat pelayanan Div. Publikasi semakin efektif.  

2. Divisi Web 
Pada bulan Maret, Div. Web, selain mengerjakan "maintenance", juga masih 
berkonsentrasi melanjutkan upgrade total situs GUBUK, dan melakukan test Drupal 7 
untuk diaplikasikan ke semua situs-situs YLSA yang menggunakan CMS Drupal.  
Pokok doa: Dukunglah dalam doa, agar Roh Kudus memberi hikmat kepada Tim Web 
sehingga bisa fokus mengerjakan tugas-tugasnya. Doakan juga untuk penambahan staf 
baru karena Div. Web kekurangan staf yang kompeten untuk mengerjakan tugas-tugas 
yang ada.  

3. Divisi Web dan Divisi ITS 
Tim Div. Web dan Div. ITS sedang merencanakan untuk mengembangkan situs-situs 
mini YLSA. Diharapkan situs-situs mini YLSA ini, dapat menjangkau lebih banyak 
pengunjung dan mengefektifkan waktu untuk mendapatkan bahan-bahan kekristenan.  
Pokok doa: Berdoa untuk pembuatan prototipe situs-situs mini YLSA, biarlah hikmat 
Tuhan memimpin Tim Web sehingga mereka dapat memilih prosedur yang tepat dan 
efektif.  

4. Divisi ITS 
Divisi ITS berencana untuk menyebarkan bahan-bahan mobile yang selama ini sudah 

http://sabda.org/publikasi
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dipersiapkan dengan memakai "strategi kios" sebagai tindak lanjut dari peluncuran situs 
Alkitab Mobile < http://alkitab.mobi >. Penyebaran melalui counter-counter HP atau ke 
gereja-gereja diharapkan dapat memudahkan jemaat mendapatkan bahan-bahan 
mobile.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberkati bahan-bahan mobile (terutama Alkitab 
mobile) yang sudah dibuat agar masyarakat Kristen semakin mudah mendapatkan dan 
mempelajari firman Tuhan.  

5. Divisi ITS 
Pada Maret 2011, Div. ITS sedang berkonsentrasi mengerjakan beberapa proyek 
aplikasi Facebook. Untuk itu, dibutuhkan kesigapan dalam mempelajari teknologi yang 
sedang populer ini.  
Pokok doa: Berdoa untuk beberapa staf Div. ITS, agar terus bersemangat mempelajari 
teknologi aplikasi Facebook untuk mengembangkan pelayanan Tuhan di jaringan sosial 
yang banyak didatangi pengunjung ini.  

6. Divisi PESTA 
Bersyukur kepada Tuhan Yesus karena saat ini Kelas Pernikahan Kristen Sejati (PKS) 
sedang berlangsung dan peserta dapat terlibat aktif dalam diskusi. Pada bulan Maret, 
PESTA akan memulai Kelas PASKAH dengan jumlah peserta 23 orang.  
Pokok doa: Doakan untuk kelas PKS, agar Tuhan menolong setiap peserta yang ikut 
untuk mendapat prinsip-prinsip pernikahan yang sesuai dengan firman Tuhan. Demikian 
juga kelas PASKAH. Doakan juga agar Tim Div. PESTA semakin kompak dalam 
mengelola kelas diskusi ini.  

7. Divisi HRD 
Bersyukur karena Davida Welni Dana telah dapat bergabung kembali di YLSA, setelah 
cuti beberapa lama. Kehadiran Davida memberi perubahan yang nyata karena dapat 
membantu Ibu Yulia mengatur banyak tugas yang harus segera diselesaikan. Bersyukur 
pula untuk Kenny yang sedang menjalani masa percobaan dan sekarang bergabung di 
Div. ITS.  
Pokok doa: Puji Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang mengirim Davida dan Kenny 
sehingga bisa berada di tengah-tengah kami. Kiranya Roh Kudus terus menolong 
mereka sehingga mampu melayani di YLSA dengan talenta yang telah Tuhan berikan.  

Surat Untuk YLSA  

From: "Pdt. Emanuel Triwibowo" <manuella_tri(at)xxx>  

Shalom, saya bersyukur untuk situs SABDA, karena sangat membantu menambah 
wawasan bagi saya dan keluarga yang sedang melakukan pelayanan di pedalaman 
Kalimantan Barat dengan info dan artikel-artikelnya. Terima kasih juga untuk Program 
SABDA yang sudah dikirim secara gratis! Selamat Hari Natal 2010 dan menyambut 
Tahun Baru 2011, Tuhan Yesus memberkati!!  

Redaksi: Terima kasih Pdt. Emanuel Triwibowo, untuk suratnya yang sangat 
memberikan dorongan bagi kami. Mari kita melayani Tuhan yang Mahabaik dan 
Mahaagung. Biarlah kemuliaan hanya bagi Dia!  

 

http://alkitab.mobi/
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Laporan Keuangan YLSA 

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Januari 2011.  

Laporan Januari 2011  

1. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
03  Grace Emilia  200,000,00  

 
03  Lukas H.  2,500,000,00  

 
03  Neti Estin  700,000,00  

 
03  Bambang W.  50,000,00  

 
04  NN  2,000,000,00  

 
05  Chandra W.  1,000,000,00  

 
10  Dion R D M.  300,000,00  

 
10  Yahya Adi P.  200,000,00  

 
10  Rudy H.  1,000,000,00  

 
12  Dustin C.  300,000,00  

 
12  CV  1,000,000,00  

 
13  Dwi Asih C.  50,000,00  

 
14  GKI Anugerah  150,000,00  

 
14  GKI Anugerah  500,000,00  

 
17  TELAGA  500,000,00  

 
18  Widya K.  500,000,00  

 
20  Adi Wibawa  1,000,000,00  

 
21  Tinna L.  100,000,00  

 
26  Edward B S.  100,000,00  

 
26  Yayasan Gloria  250,000,00  

 
31  Budiharto S.  100,001,00  

 
 

Sumbangan Lain  179,000,00  
 

 
Bunga bank  19,153,00  

 
  

___________  
 

Total  
 

12,698,154,00  
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2. Pengeluaran  

Beban Admin  1,209,800,00  
  

Kas Kecil  50,000,00  
  

Telp,listrik  2,246,200,00  
  

Beban Komputer  150,000,00  
  

Perpustakaan  183,000,00  
  

Pos,paket  156,700,00  
  

Periklanan  63,800,00  
  

Bank  13,943,00  
  

Kepegawaian  22,150,000,00  
  

Raker  525,000,00  
  

Konsumsi Staf  1,224,100,00  
  

Pajak NPWP  1,158,000,00  
  

Bangunan  10,939,500,00  
  

  
___________  

 
Total  

 
40,070,043,00  

 

Ucapan Terima Kasih  

 
Kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi para Sahabat dan 
Pendukung YLSA yang telah mendukung pelayanan YLSA. Doakan supaya ada lebih 
banyak orang yang tergerak ikut membantu keuangan YLSA, sehingga beban ini bisa 
kita tanggung bersama-sama.  

Bagi pembaca lain 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  

Stop Press: e-Humor  

e-Humor adalah publikasi elektronik yang secara khusus menyajikan humor untuk 
menjangkau masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet yang ingin mendapatkan 
humor-humor yang bersih dan mendidik. Milis ini diterbitkan secara berkala setiap hari 
Senin, Rabu, dan Jumat. Dengan berlangganan e-Humor, Anda dapat berpartisipasi 
dengan menjawab pertanyaan kuis, yang bisa Anda dapatkan setiap Rabu pertama dan 
ketiga. Perluas juga wawasan Anda dengan menyimak kolom Trivia humor.  
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Ayo, berlangganan e-Humor sekarang juga dengan cara mengirimkan email kosong ke 
< subscribe-i-kan-humor(at)hub.xc.org >. Atau Anda dengan menghubungi kami di < 
humor(at)sabda.org >.  

Dapatkan juga humor-humor lainnya melalui situs i-Humor < http://humor.sabda.org >  

Selain itu, bergabunglah bersama komunitas e-Humor di Facebook < 
http://fb.sabda.org/humor > dan Twitter < http://twitter.com/sabdahumor > Tuhan 
memberkati.  

 

 

 

  

http://humor.sabda.org/
http://fb.sabda.org/humor
http://twitter.com/sabdahumor
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BeritaYLSA 066/Maret-April/2011  
Dari YLSA 

Kami minta maaf sebesar-besarnya karena Berita YLSA kali ini adalah gabungan dari 2 
edisi Maret dan April 2011. Semoga tidak mengurangi perhatian Anda untuk menyimak 
berita-berita yang kami sajikan.  

Pada awal tahun 2011 ini, ada beberapa pengalaman yang sungguh membuat hati kami 
yang bekerja di Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) berdebar-debar. Mengapa? Karena 
begitu banyak kesempatan pelayanan yang Tuhan bukakan tahun ini, sehingga YLSA 
bisa melayani lebih leluasa lagi. Selain kesempatan, Tuhan juga mengirimkan pelayan-
pelayan-Nya di bidang yang kami butuhkan, sehingga kebutuhan akan staf baru di 
YLSA perlahan-lahan Tuhan jawab. Tuhan sungguh sangat baik. Tak terkira kasih 
karunia yang dinyatakan-Nya bagi kita semua.  

Hal ini tentu tidak lepas dari kerja keras para pendoa syafaat yang tekun berdoa bagi 
pelayanan Tuhan di Indonesia. Biarlah hasil-hasil pelayanan yang YLSA kerjakan 
bersama ini, membuat banyak masyarakat Kristen pemakai media internet/komputer 
diperlengkapi untuk menjadi orang Kristen yang semakin berpengetahuan firman Tuhan 
dan semakin menjalankan kehendak Tuhan. Tapi lebih dari semuanya, kerinduan 
utama kami adalah untuk membuat Tuhan tersenyum dan dimuliakan.  

Berdoalah terus, karena Allah Tuhan kita, Yesus Kristus, adalah Allah yang mendengar 
doa anak-anak-Nya. Mari kita menaruh pengharapan kita hanya pada DIA saja.  

In Christ, 
Yulia Oeniyati 
Pimpinan YLSA 
< yulia(at)in-christ.net > 
< http://blog.sabda.org > 

  

http://blog.sabda.org/
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Blog YLSA 

1. Judul Blog: Dari Divisi NET ke Divisi ITS (Oleh: Hadi) 
Dalam operasional pelayanannya, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) dibagi dalam 
beberapa divisi, dan masing-masing divisi diberi nama sesuai dengan bidang 
pelayanannya. Sejak bergabung di YLSA pada Mei 2010, saya masuk di Div. NET. 
Ketika pertama masuk di YLSA, sempat muncul pertanyaan di pikiran saya, "Mengapa 
divisi ini dinamakan NET?" Yang saya tahu, bidang teknologi informasi (IT), di 
organisasi/instansi lain tidak ada yang memakai nama ini. Ada dua dugaan yang muncul 
di pikiran saya waktu itu -- pertama, mungkin karena berkaitan dengan dunia internet; 
kedua, mungkin karena teknologi yang digunakan menggunakan .NET (baca dot net). 
Tetapi kenyataannya, teknologi yang digunakan di YLSA adalah opensource. Saya jadi 
bingung. ...  
Baca selengkapnya tulisan Hadi: 
=> http://blog.sabda.org/2011/03/14/dari-divisi-net-ke-divisi-its/  

2. Judul Blog: Pelayanan Mobile YLSA: Memanfaatkan Kios HP (Oleh: Billy)  
... Saya memulai presentasi dengan menyampaikan fakta bahwa saat ini hampir semua 
orang memiliki minimal satu HP. Selain itu, HP juga telah berkembang tidak hanya 
menjadi alat untuk mengirim pesan dan berkomunikasi (voice call), tapi juga untuk 
menjalankan berbagai aplikasi, di antaranya untuk memutar audio/video, untuk browsing 
internet, untuk menyimpan data, dll.. Melihat kesempatan yang sangat luas inilah, maka 
sejak awal 2011 YLSA mulai mengembangkan produk- produk Mobile YLSA. ...  
Baca selengkapnya tulisan Billy: 
=> http://blog.sabda.org/2011/03/25/pelayanan-mobile-ylsa-memanfaatkan-kios-hp/  

3. Judul Blog: YLSA Turut Menyebarkan Firman Tuhan dalam Audio (Oleh: Anik) 
Selama menjadi staf YLSA, saya dapat menangkap dengan jelas kerinduan YLSA untuk 
selalu menyebarkan firman Tuhan dalam berbagai bentuk/media. Pada tahun 2010, 
YLSA mulai menyebarkan firman Tuhan dalam bentuk CD Alkitab Audio. Istimewanya, 
CD Alkitab audio tersebut tidak hanya tersedia dalam bahasa Indonesia, namun juga 
dalam berbagai bahasa suku di Indonesia dan bahasa asing. CD Alkitab audio tersebut 
kami sebarkan secara gratis. ...  
Baca selengkapnya tulisan Anik: 
=> http://blog.sabda.org/2011/03/29/ylsa-turut-menyebarkan-firman-tuhan-dalam-audio/  

4. Judul Blog: Bulan-bulan yang Berkesan di YLSA (Oleh: Dicky) 
Sejak pertama kali masuk pada akhir Januari 2011 yang lalu hingga mendekati akhir 
Maret ini, ada banyak hal menarik yang saya alami dan dapatkan di YLSA. Di awal 
magang ini, saya harus ikut rapat kerja (raker) untuk membahas evaluasi YLSA 2010 
dan rencana 2011. Awalnya saya kira acara ini akan berlangsung tegang, serius, dan 
monoton. Akan tetapi, setelah mengikuti dari awal sampai akhir, ternyata acaranya seru, 
komunikatif, dan unik. ...  
Baca selengkapnya tulisan Dicky: 
=> http://blog.sabda.org/2011/04/06/bulan-bulan-yang-berkesan-di-ylsa/  

5. Judul Blog: Selamat Paskah Sahabat YLSA (Oleh: Santi)  
... Melalui Blog SABDA ini, saya, Santi (Divisi Komunitas YLSA), mewakili semua 
personel di balik layar YLSA mengucapkan "selamat memperingati Jumat Agung dan 
Paskah 2011" kepada semua pengunjung Blog SABDA. Pengurbanan-Nya memberikan 
anugerah keselamatan kepada setiap orang yang percaya dalam nama-Nya. Melalui 
kematian dan kebangkitan- Nya, kita dilayakkan dan dibenarkan untuk menjadi anak-
anak Allah. Marilah juga kita turut ambil bagian dalam memberitakan kasih dan 
kebenaran-Nya, supaya setiap orang yang belum percaya beroleh keselamatan. ...  

http://blog.sabda.org/2011/03/14/dari-divisi-net-ke-divisi-its/
http://blog.sabda.org/2011/03/25/pelayanan-mobile-ylsa-memanfaatkan-kios-hp/
http://blog.sabda.org/2011/03/29/ylsa-turut-menyebarkan-firman-tuhan-dalam-audio/
http://blog.sabda.org/2011/04/06/bulan-bulan-yang-berkesan-di-ylsa/
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Baca selengkapnya tulisan Santi: 
=> http://blog.sabda.org/2011/04/21/selamat-paskah-sahabat-ylsa/  

6. Judul Blog: Katalog Proyek ITS YLSA (Oleh: Khenny) 
Tidak terasa saya sudah hampir 2 bulan bekerja di YLSA. Saya pindah dari Surabaya ke 
Solo pada tanggal 16 Februari 2011 dan mulai bekerja keesokan harinya. Untuk 
penyesuaian diri sebenarnya tidak susah-susah amat, teman-teman di mess YLSA dan 
juga di kantor ramah, sehingga penyesuaian diri jadi lebih gampang dari yang saya 
pikirkan.  
Baca selengkapnya tulisan Khenny: 
=> http://blog.sabda.org/2011/04/30/katalog-proyek-its-ylsa/  

 

Berita & Pokok Doa YLSA 

1. Fitur Dual Panel di Alkitab Mobi 
Saat ini divisi ITS telah terpasang fitur "dual panel" di situs Alkitab Mobi < 
http://alkitab.mobi >, yang memungkinkan pengunjung untuk menampilkan dua panel 
Alkitab dalam satu layar. Dengan fitur ini diharapkan pengunjung lebih mudah 
mempelajari Alkitab, secara khusus untuk membandingkan versi-versi Alkitab dalam 
bacaan pasal, serta mengakses sumber-sumber lain tanpa menghilangkan sumber 
utama yang dipelajari.  
Pokok doa: Doakan agar fitur dual panel di Alkitab Mobi, dapat semakin menolong 
pengguna untuk mengakses Alkitab dan menggali kebenaran firman Tuhan. Doakan 
agar Tuhan terus memimpin pembuatan proyek-proyek biblika, sehingga semakin 
banyak alat-alat yang tersedia untuk menggali Alkitab dengan bertanggung jawab.  

2. Aplikasi Facebook 
Selain memiliki sejumlah "Page Facebook" dan "Group Facebook", divisi ITS juga telah 
meluncurkan 4 aplikasi baru untuk Facebook, yaitu aplikasi e-Renungan Harian, e-
Santapan Harian, Alkitab, dan Ayat Harian. Aplikasi-aplikasi ini memudahkan pengguna 
untuk mengakses bahan renungan di Facebook, dan menikmati firman Tuhan di mana 
pun pengguna sedang berada.  
Pokok doa: Bersyukur atas peluncuran 4 aplikasi Facebook: e-Renungan Harian, e-
Santapan Harian, Alkitab, dan Ayat Harian. Kiranya Tuhan memakai aplikasi ini untuk 
mendorong anak-anak Tuhan belajar firman Tuhan, dan membagikan berkat-berkat 
tersebut kepada rekan-rekan lain melalui Facebook.  

3. Katalog Proyek ITS 
Pada bulan Maret 2011, divisi ITS telah selesai menyusun Katalog Proyek ITS yang 
berisi proyek-proyek dalam divisi ITS, khususnya proyek Biblical Computing yang sudah 
selesai dikerjakan, sedang dikerjakan, dan akan dikerjakan. Melalui katalog ini 
diharapkan informasi tentang alat-alat biblika yang tersedia, dapat dimanfaatkan seluas 
mungkin bagi mereka yang membutuhkan.  
Pokok doa: Bersyukur untuk tersedianya katalog proyek ITS. Doakan agar katalog ini 
dapat digunakan untuk menyebarluaskan alat-alat biblika yang tersedia, dan semakin 
banyak orang dapat memanfaatkannya bagi penggalian firman Tuhan. Kiranya firman 
Tuhan ditinggikan dan diagungkan bagi kemuliaan nama Tuhan.  

4. Server-server YLSA 
Pada bulan Maret -- April 2011, jaringan di mana salah satu server YLSA berada sering 
mengalami gangguan. Hal ini mengakibatkan situs-situs YLSA tidak bisa diakses pada 

http://blog.sabda.org/2011/04/21/selamat-paskah-sahabat-ylsa/
http://blog.sabda.org/2011/04/30/katalog-proyek-its-ylsa/
http://alkitab.mobi/
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waktu-waktu tertentu. Saat ini YLSA juga sangat membutuhkan tambahan bandwidth 
server eksternal, agar pengunjung dapat mengakses situs-situs YLSA dengan lebih 
lancar dan cepat. Selain itu, diperlukan juga strategi untuk "maintenance" dan optimisasi 
server-server eksternal yang dimiliki oleh YLSA.  
Pokok doa: Dukung dalam doa agar Tuhan ikut campur tangan dalam mengatasi 
masalah gangguan server dan jaringan di mana server YLSA berada. Kami percaya 
hanya melalui pertolongan-Nya saja, YLSA bisa mendapatkan akses bandwidth yang 
cukup dan semua server YLSA bisa beroperasi dengan baik.  

5. Proyek Kidung-kidung Pujian 
Salah satu proyek yang sedang dikerjakan divisi ITS saat ini adalah penyelesaian 
proyek kidung-kidung pujian untuk beberapa platform seperti HP/mobile, situs, maupun 
PDF.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberi kemampuan kepada setiap staf yang terlibat 
dalam penyelesaian proyek kidung-kidung pujian, sehingga hasil proyek ini dapat segera 
digunakan oleh masyarakat Kristen di Indonesia secara luas. Biarlah pujian kepada 
Tuhan semakin berkumandang di Nusantara.  

6. Upgrade Situs-situs YLSA Pada Maret -- April 2011, divisi Web masih berkonsentrasi 
untuk melanjutkan Upgrade total untuk situs GUBUK, situs PESTA, SABDA Space 
Teens, dan SAI. Selain itu, sedang dikerjakan pula situs-situs mini yang berisi informasi-
informasi maupun bahan-bahan dari berbagai bidang pelayanan kekristenan, dengan 
memakai domain .co. Selain mengerjakan situs-situs di atas, divisi WEB juga telah 
meluncurkan situs i-Humor versi mobile/HP.  
Pokok doa: Puji Tuhan untuk peluncuran situs i-Humor versi mobile. Dukung doa untuk 
semua pengerjaan proyek-proyek upgrade situs-situs YLSA, kiranya Tuhan terus 
memberi kekuatan kepada setiap anggota tim Web agar memiliki stamina untuk 
menyelesaikan proyek ini hingga selesai pada waktunya.  

7. Publikasi Elektronik untuk Remaja dan Pemuda 
Divisi Publikasi YLSA sedang mempersiapkan publikasi baru, yang akan 
memperlengkapi pelayan-pelayan Tuhan yang bergerak dalam bidang pelayanan 
remaja/pemuda. Doakan agar Tuhan menyiapkan staf YLSA yang akan terlibat dalam 
publikasi ini. Biarlah Tuhan memberikan visi yang jelas, sehingga pelayanan ini bisa 
dikerjakan dengan sepenuh hati.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan menyiapkan staf yang tepat untuk menangani publikasi 
elektronik untuk remaja dan pemuda ini. Biarlah mereka memiliki visi yang jelas yang 
dari Tuhan, supaya pelayanan ini sungguh memperkenankan hati Tuhan.  

8. Situs Komunitas Blogger SS 
Sejak awal tahun 2011, tim Komunitas YLSA mengadakan evaluasi terhadap situs 
komunitas blogger SABDA Space yang cukup mendapat sorotan kritikan. Mei 2011 ini, 
Admin telah membuat kebijakan baru yang diharapkan dapat mengembalikan peran 
komunitas SS untuk menjadi terang dan garam di ladang misi dunia maya.  
Pokok doa: Doakan untuk komunitas Blogger SS, agar Tuhan menolong YLSA 
mengembalikan visi dan misi SS kepada tujuan semula yaitu memperluas Kerajaan 
Allah dan memuliakan nama Tuhan.  

9. Mitra Facebook YLSA 
Divisi Komunitas telah membuat terobosan baru dengan menjalin mitra-mitra pelayanan 
lewat Facebook-Facebook YLSA. Diharapkan melalui kerja sama yang terjalin ini, 
semakin banyak pelayanan di dunia maya yang bersatu untuk memuliakan nama Tuhan.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberi hikmat kepada tim Komunitas YLSA dalam 
menjalin mitra-mitra pelayanan di dunia Facebook, sehingga kerja sama pelayanan ini 
dimotivasi untuk membesarkan nama Tuhan.  
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10. Kelas Diskusi PESTA Saat ini berlangsung Kelas Dasar Pengajaran Alkitab (DPA) yang 
sedang aktif berdiskusi. Bersyukur untuk peserta yang sangat antusias belajar 
kebenaran firman Tuhan. Pada bulan Juni mendatang, PESTA akan membuka kembali 
Kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK). Kelas ini akan menerima pendaftaran untuk 20 
peserta saja. Promosi sudah disebarkan bagi mereka yang ingin mengikutinya.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan sendiri yang memimpin setiap hati peserta untuk 
semakin mengenal kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui diskusi ini, para peserta 
semakin siap dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Berdoa pula untuk 
promosi kelas DIK, agar anak-anak Tuhan yang rindu belajar firman Tuhan dapat tertarik 
untuk bergabung di kelas DIK ini.  

11. Modul Baru PESTA 
Ada beberapa modul baru PESTA yang sedang disiapkan oleh tim PESTA. Modul-modul 
ini akan dipakai menjadi bahan pelajaran bagi para peserta kelas diskusi virtual PESTA. 
Selain itu, modul ini yang terpasang di situs PESTA < http://pesta.org > ini juga bebas 
didownload oleh siapa saja yang membutuhkan. Bisa dipakai untuk belajar sendiri 
(independent study) atau bisa juga untuk bahan PA sel group di gereja/persekutuan.  
Pokok doa: Dukunglah dalam doa supaya Tuhan menolong tim PESTA dalam 
menyelesaikan modul ini, sehingga bisa dipakai untuk membuka kelas-kelas diskusi 
baru PESTA.  

12. Roadshow SABDA 
Pada bulan Maret -- Mei, beberapa roadshow SABDA telah terselenggara dengan baik, 
di antaranya adalah: di STT Gamaliel (Solo), YSKI (Semarang), SAAT (Malang), dan di 
Palembang. Empat pertemuan ini dapat berjalan dan terselenggara dengan baik berkat 
bantuan dari kerja sama dengan banyak pihak.  
Pokok doa: Puji Tuhan atas terselenggaranya pertemuan SABDA di beberapa kota di 
Indonesia. Kami sungguh bersyukur karena pertolongan Tuhan sungguh nyata dalam 
setiap pertemuan tersebut. Kiranya apa yang telah dibagikan, dapat menjadi berkat bagi 
peserta dan semakin banyak orang rindu untuk menggali kebenaran firman Tuhan.  

Surat Untuk YLSA  

1. Dari: Roy Wong Y. C. < elisiba_siba(at)xxxxxx >  
=> Haleluya! Saya dari Sabah Malaysia. Saya percaya Tuhan yang menggerakkan 
kalian. Maka, semoga Tuhan jugalah yang menyertai dan melindungi seluruh kru 
SABDA net. Terima kasih atas jerih payah kalian karena usaha yang kalian laksanakan 
ini bersesuaian di zaman ini. Syukur puji Tuhan. Amen!  
Redaksi: Terima kasih atas kunjungan Anda ke situs SABDA.NET. Selain dapat 
mendownload program SABDA di situs SABDA.NET, YLSA juga menyediakan situs 
Alkitab berisi studi Alkitab lengkap online di situs Alkitab SABDA < 
http://alkitab.sabda.org >.  
Jika Anda tertarik untuk mendengarkan atau download audio Alkitab, YLSA juga telah 
menyediakannya melalui situs SABDA audio < http://audio.sabda.org >. Terdapat audio 
Alkitab dalam bahasa Indonesia berbagai versi, bahkan juga dalam beberapa bahasa 
asing, termasuk Alkitab audio dalam bahasa Malay. Kami mendorong Anda untuk 
membagikan informasi ini kepada rekan-rekan Anda di Sabah Malaysia. Semoga 
menjadi berkat bagi Saudara-saudara seiman di Malaysia. Tuhan Yesus memberkati.  

2. Dari: Laston < lmarisi(at)xxxxxx >  
=> Saya mengucapkan terima kasih atas pelayanan online SABDA.org. Saya selalu 
menjadikan web ini untuk mencari ayat-ayat. Tuhan memberkati!  
Redaksi: Kami bersyukur atas berkat yang Anda peroleh melalui situs- situs SABDA.org. 

http://pesta.org/
http://alkitab.sabda.org/
http://audio.sabda.org/
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Kiranya berkat tersebut terus Anda sebarkan kepada rekan-rekan Anda yang lain. Untuk 
melihat secara keseluruhan situs- situs YLSA, silakan mengakses:  
=> < http://katalog.sabda.org >  

  

http://katalog.sabda.org/
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Laporan Keuangan YLSA 

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Februari dan Maret 2011.  

1. Laporan Februari 2011  

1. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
01  Lukas H.  2.500.000,00  

 
01  Bambang W.  50.000,00  

 
04  Chandra W.  1.000.000,00  

 
04  STEMI  50.000.000,00  

 
07  NN Jakarta  2.000.000,00  

 
07  GRII Pusat  50.000.000,00  

 
07  Dede W.  50.000,00  

 
07  Dustin C.  300.000,00  

 
11  TELAGA  500.000,00  

 
16  NN  1.000.000,00  

 
21  Johny C.  200.000,00  

 
21  Reni R. MGL.  1.000.000,00  

 
21  CV. Oneway  1.000.000,00  

 
23  Yay. Gloria  250.000,00  

 
25  Jap Aries G.  100.000,00  

 
28  Edward B S.  100.000,00  

 
28  Desi H.  100.000,00  

 
 

Sumbangan Lain  221.000,00  
 

 
Bunga bank  81.353,00  

 
  

___________  
 

Total  
 

110.452.353,00  
 

2. PENGELUARAN  

Beban Admin  599.600,00  
  

Kas Kecil  100.000,00  
  

Telp, listrik  2.202.200,00  
  

Beban Komputer  43.000,00  
  

Perpustakaan  2.335.000,00  
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CD  282.500,00  
  

Pos, paket  163.100,00  
  

Bank  31.768,00  
  

Kepegawaian  23.955.000,00  
  

Road show  236.000,00  
  

Konsumsi Staf  1.126.800,00  
  

Bangunan  9.836.000,00  
  

Domain mobi  455.000,00  
  

Dana kesehatan  200.000,00  
  

  
___________  

 
Total  

 
41.565.968,00  

 

2. Laporan Maret 2011  

 

1. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
01  Chandra W.  1,000,000,00  

 
01  Lukas H.  2,500,000,00  

 
01  Bambang W.  50,000,00  

 
07  TELAGA  500,000,00  

 
07  NN Jakarta  2,000,000,00  

 
07  Ulbrits S.  750,000,00  

 
09  Widya K.  500,000,00  

 
14  Dustin C.  300,000,00  

 
14  Agustinus A.N.  300,000,00  

 
15  NN  1,000,000,00  

 
15  NN  510,000,00  

 
16  CV. Oneway  1,000,000,00  

 
18  NN  6,795,000,00  

 
22  NN  500,000,00  

 
22  Soemartono P.  100,000,00  

 
24  GIAPegangsaan  7,500,000,00  

 
24  Yay. Gloria  250,000,00  

 
28  Edward B. S.  100,000,00  

 
28  Budiharto S.  100,001,00  
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Sumbangan Lain  526,123,00  

 
 

Bunga bank  53,713,00  
 

  
___________  

 
Total  

 
26,334,837,00  

 

2. Pengeluaran  

Beban Admin  1,158,100,00  
  

Kas Kecil  50,000,00  
  

Telp,listrik  2,470,800,00  
  

Perpustakaan  286,000,00  
  

CD  3,215,000,00  
  

Pos,paket  111,800,00  
  

Bank  19,425,00  
  

Kepegawaian  24,955,000,00  
  

Konsumsi Staf  1,118,200,00  
  

Bangunan  1,073,500,00  
  

Dana kesehatan  1,000,000,00  
  

Lain-lain  249,200,00  
  

  
___________  

 
Total  

 
35,707,025,00  

 

Ucapan Terima Kasih  

Tuhan sungguh baik, Dia senantiasa memelihara pelayanan YLSA melalui tangan-
tangan Sahabat dan Pendukung YLSA. Biarlah ucapan syukur ini terus mengalir dari 
bibir dan hati kami, supaya kemuliaan hanya kembali kepada Dia yang memiliki kami.  

Bagi pembaca lain 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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Stop Press: Menulis untuk Kristus  

Anda ingin mengembangkan talenta menulis untuk memuliakan nama Tuhan? Anda 
kesulitan mencari bahan-bahan seputar dunia penulisan Kristen? e-Penulis hadir untuk 
membantu Anda melalui bahan-bahan seputar kepenulisan, seperti beragam artikel dan 
bahan literatur Kristen, kiat penulisan, kaidah penggunaan bahasa Indonesia, tokoh 
penulis, serta ulasan situs penulis. Anda bisa mendapatkan bahan-bahan ini dua 
minggu sekali -- setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga secara gratis dengan 
cara berlangganan milis publikasi e-Penulis. Caranya sangat mudah, Anda hanya 
mengirimkan email kosong ke < subscribe-i-kan-Penulis@hub.xc.org >  

Kunjungi juga situs PELITAKU: < http://pelitaku.sabda.org/ > Komunitas: < 
http://fb.sabda.org/penulis>, < http://twitter.com/sabdapenulis >  

 

 

 

  

http://pelitaku.sabda.org/
http://fb.sabda.org/penulis
http://twitter.com/sabdapenulis
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BeritaYLSA 067/Mei-Juni/2011  
Dari YLSA 

Salam dalam kasih Kristus,  

Setiap kali kami mengingat kebaikan Tuhan, maka tak henti-hentinya kami mengucap 
syukur. Juga ketika kami mengingat penyertaan Tuhan atas pelayanan Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) selama 2 bulan terakhir, terutama kesempatan untuk kami 
mengadakan roadshow ke STT Gamaliel (Solo), ke YSKI (Semarang), ke SAAT 
(Malang) dan juga ke Palembang. Biarlah YLSA terus menjadi berkat bagi banyak 
orang. Jika para Sahabat dan Pendukung YLSA ingin membaca laporan roadshow 
kami, silakan menyimaknya di situs Blog SABDA < http://blog.sabda.org >.  

Pada bulan Mei yang lalu, YLSA juga telah meluncurkan beberapa aplikasi Facebook 
yang kami harap dapat memberi berkat bagi banyak orang yang menginginkan Alkitab 
muncul di Facebook mereka. Nah, silakan Sahabat dan Pendukung YLSA ikut 
memanfaatkannya supaya cita-cita YLSA untuk menyebarkan "Bible Everywhere" 
menjadi kenyataan. Dukunglah kami dalam doa supaya jiwa-jiwa boleh dimenangkan 
karena mereka mendengar Firman yang berkuasa menyelamatkan jiwa manusia!  

In Christ, 
Yulia Oeniyati 
Pimpinan YLSA 
< yulia(at)in-christ.net > 
< http://blog.sabda.org > 

 

  

http://blog.sabda.org/
http://blog.sabda.org/
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Blog YLSA 

1. Judul Blog: PA Bersama di Facebook Group YLSA (Oleh: Setya)  
... Nah, mulai awal tahun 2011 ini ada bentuk kegiatan PA baru yang sangat menarik 
dan interaktif karena memanfaatkan teknologi Facebook, yaitu Facebook Group e-
Renungan Harian dan Facebook Group e-Santapan Harian. Bentuk PA ini membuka 
mata saya karena ternyata Facebook tidak hanya bisa digunakan untuk update status, 
update foto, atau kirim-kirim komentar saja. Dengan "Facebook"an, ternyata wawasan 
kerohanian saya bertambah dan iman saya pun kian bertumbuh. ...  
Baca selengkapnya tulisan Setya: http://blog.sabda.org/2011/05/06/ berenungan-
bersama-di-facebook-group-ylsa/  

2. Judul Blog: Berbagi Pelayanan YLSA di STT Gamaliel Solo (Oleh: Hadi)  
... Pada hari H kami sengaja berangkat lebih awal supaya punya waktu untuk persiapan 
di tempat presentasi. Peserta pun mulai berdatangan. Jumlah total kira-kira 25 orang, 
mereka adalah alumni dan mahasiswa STT Gamaliel. Setelah diawali dengan doa dan 
menyanyi bersama, waktu langsung dipakai untuk presentasi. Ibu Yulia lebih dahulu 
memperkenalkan kami kepada seluruh peserta, kemudian dilanjutkan dengan 
mempresentasikan tentang pelayanan YLSA, dan bahan-bahan kekristenan yang dimiliki 
YLSA. Saya merasa diberkati dengan apa yang disampaikan ibu Yulia, karena saya tahu 
apa yang menjadi latar belakang adanya YLSA. Kata-kata "IT FOR GOD", menggugah 
saya betapa pentingnya peran teknologi informasi untuk memuliakan Tuhan. ...  
Baca selengkapnya tulisan Hadi: http://blog.sabda.org/2011/05/18/ berbagi-pelayanan-
ylsa-di-stt-gamaliel-solo/  

3. Judul Blog: YLSA dalam One Day Mission di YSKI Semarang (Oleh: Evi)  
... Satu minggu sebelum hari H, panitia mengirimkan jadwal acara beserta 
penjelasannya. Ternyata, yang rencana ini berbeda dengan yang kita mengerti 
sebelumnya. Presentasi pengenalan SABDA akan disampaikan di hadapan anak-anak 
SD, SMP, dan SMA, sebanyak 15 kali presentasi! Wow! Tidak terbayangkan bagaimana 
Ibu Yulia akan memberikan presentasi selama 15 x 15 menit nonstop! Alhasil, saya 
akhirnya diminta untuk ikut ke Semarang! Ibu Yulia akan bergantian dengan saya 
menyampaikan presentasi pengenalan pelayanan SABDA kepada 450 anak! ...  
Baca selengkapnya tulisan Evi: http://blog.sabda.org/2011/06/21/ ylsa-dalam-one-day-
mission-di-yski-semarang/  

4. Judul Blog: Sekelumit Cerita tentang Printer di YLSA (Oleh: Ami)  
... Printer Epson jenis Dot Matrix ini memang sudah terlihat tua. Bentuknya pun sudah 
tidak "keren" lagi. Kalah jauh jika dibandingkan dengan printer-printer modern yang 
biasa kita jumpai. Namun, sepertinya belum ada keinginan untuk menggusurnya dengan 
printer yang lebih baru. Alasannya karena printer ini masih bisa digunakan, apalagi 
karena biaya operasionalnya (baca: pita printer) jauh lebih murah dibandingkan dengan 
printer tinta. Yah, biarpun suaranya memang cukup mengganggu. Tapi di balik alasan 
praktis ini, sebenarnya tersembunyi alasan lain yang mungkin tidak banyak staf baru 
yang tahu. YLSA pernah bercita-cita menjadi “paperless office”. ...  
Baca selengkapnya tulisan Ami: http://blog.sabda.org/2011/06/23/ sekelumit-cerita-
tentang-printer-di-ylsa/  

5. Judul Blog: Yooo, Server down?! (Oleh: Yochan)  
... Beberapa waktu yang lalu, server yang YLSA gunakan sempat mengalami gonjang-
ganjing, yaitu situs media.sabda.org dan download.sabda.org yang merupakan dua situs 
download terberat milik YLSA. Dua situs ini menyimpan file-file besar yang jika 
didownload akan cukup memakan waktu lama. Semua link untuk download audio file 
dari audio.sabda.org, telaga.org, dan rahmiati.org mengarah ke media.sabda.org. 

http://blog.sabda.org/2011/05/06/
http://blog.sabda.org/2011/05/18/
http://blog.sabda.org/2011/06/21/
http://blog.sabda.org/2011/06/23/
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Sementara, semua download dari sabda.net mengarah ke download.sabda.org. ...  
Baca selengkapnya tulisan Yochan: http://blog.sabda.org/2011/06/27/ yooo-server-
down/  

6. Judul Blog: Presentasi SABDA di Palembang (Oleh: Yulia)  
... Atas kebaikan Pak Sadikin (Ketua Kelas Konseling Palembang), Pertemuan SABDA 
Palembang dapat diadakan di ruang rapat guru Sekolah Methodis 2 di Jl. Atmo. Cukup 
besar untuk menampung 50 orang. Walaupun acara terlambat dimulai, saya melihat 
wajah para tamu undangan tetap bersemangat untuk mengikuti presentasi SABDA. Dari 
acara perkenalan, saya jadi tahu siapa saja yang hadir malam itu. Cukup banyak dari 
mereka yang belum mengenal Yayasan Lembaga SABDA. Tapi ada juga yang sudah 
lama mengenal SABDA, seperti misalnya Pdt. Amin Khouw dari GRII Palembang, yang 
sudah mengenal SABDA sejak tahun 1996. ...  
Baca selengkapnya tulisan Yulia: http://blog.sabda.org/2011/06/30/ presentasi-sabda-di-
palembang/  

7. Judul Blog: Pelayanan YLSA di SAAT, Malang (Oleh: Billy)  
... Untuk itulah, pada tanggal 2 Mei 2011, Tim SABDA — saya, Yochan, bu Yulia dan 
suaminya — melakukan perjalanan ke kota Malang, dengan tujuan ke kampus Seminari 
Alkitab Asia Tenggara (SAAT), yaitu untuk memperkenalkan SABDA (Software Alkitab, 
Biblika dan Alat-alat) kepada mahasiswa tingkat 3 yang sedang belajar di kelas 
Eksegesis. Saya selalu siap untuk pergi ke Malang, karena rumah saya ada di Batu, 
yang hanya berjarak 20 menit dari kota Malang. ...  
Baca selengkapnya tulisan Billy: http://blog.sabda.org/2011/07/02/ pelayanan-ylsa-di-
saat-malang/  

  

http://blog.sabda.org/2011/06/27/
http://blog.sabda.org/2011/06/30/
http://blog.sabda.org/2011/07/02/
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Mengenal YLSA: Studi Alkitab Melalui Facebook 

Penulis: Santi Titik Lestari  

Kabar gembira! Anda bisa membaca dan menggali Alkitab melalui Facebook, karena 
telah hadir aplikasi-aplikasi di Facebook sehingga Anda bisa belajar firman Tuhan dan 
bersaat teduh ketika Anda membuka Facebook setiap hari. Ada 5 aplikasi Facebook 
yang telah dikembangkan oleh Yayasan Lembaga SABDA, dan masing-masing memiliki 
keunikan fitur yang bermanfaat untuk Anda ketahui:  

1. Aplikasi Studi Alkitab ==> http://apps.facebook.com/alkitab/ 
Aplikasi Studi Alkitab memunyai fitur, antara lain: Ayat Hari Ini, Saat Teduh Hari Ini (dari 
Renungan Harian dan Santapan Harian) dan pencarian yang lengkap (ayat, pasal, kata-
kata kunci). Anda dapat melihat tampilan ayat Alkitab per pasal, membandingkan ayat 
Alkitab dalam 8 versi bahasa Indonesia, 7 versi bahasa daerah (Karo, Toba, Sunda, 
Jawa, Madura, Bugis, Makassar), dan 8 versi bahasa Inggris. Terdapat pula fasilitas 
Leksikon untuk menyelidiki kata-kata dalam bahasa Yunani atau Ibrani, baik 
pelafalannya, statistiknya, variannya, hingga definisinya.  

2. Aplikasi FB e-Santapan Harian ==> http://apps.facebook.com/santapanharian  
3. Aplikasi FB e-Renungan Harian ==> http://apps.facebook.com/renunganharian 

Kedua aplikasi di atas menampilkan bahan renungan yang terupdate setiap hari. Bahan 
renungan tersebut diambil dari e-Santapan Harian (Persekutuan Pembaca Alkitab) dan 
e-Renungan Harian (Yayasan Gloria). Kedua aplikasi ini memunyai fitur-fitur:  

o Pencarian, untuk mencari bahan renungan sesuai dengan topik yang Anda 
inginkan.  

o Kalender, yang berisi jadwal renungan harian berdasarkan tanggal yang 
berurutan.  

o Undang, untuk mengundang teman-teman Anda untuk ikut memanfaatkan 
aplikasi ini.  

o Share, untuk membagikan bahan renungan kepada teman-teman Anda yang 
lain.  

4. Alkitab Mobi-le ==> http://apps.facebook.com/alkitab-mobi-le/ 
Banyak fitur yang disajikan dalam aplikasi ini:  

o Alkitab dalam berbagai versi Alkitab -- mulai Bahasa Indonesia, Bahasa-bahasa 
Suku, dan Bahasa Inggris. Juga bisa mendapatkan ayat- ayat Alkitab yang 
disertai dengan nomor strong untuk mempelajari kata sesuai dengan bahasa asli 
Alkitab.  

o Kamus Bahasa, untuk mendapatkan penjelasan kata dari kamus bahasa.  
o Kamus Alkitab, untuk mendapatkan penjelasan kata dari kamus Alkitab, yang 

terintegrasi dengan situs Alkitab SABDA  
< http://alkitab.sabda.org >  

o Bahan renungan SH dan RH, yang bisa Anda bagikan kepada teman-teman 
Anda melalui tombol share Facebook atau Twitter.  

5. Aplikasi SABDA Ayat ==> http://apps.facebook.com/sabda_ayat 
Dengan aplikasi Facebook ini, Anda bisa mendapatkan ayat harian yang bisa Anda 
komentari, dan mengirimkannya ke teman-teman lain.  

Melalui lima aplikasi Facebook di atas, Yayasan Lembaga SABDA sungguh berharap 
agar semakin banyak orang Kristen menampilkan Alkitab di Facebook masing-masing 

http://apps.facebook.com/alkitab/
http://apps.facebook.com/santapanharian
http://apps.facebook.com/renunganharian
http://apps.facebook.com/alkitab-mobi-le/
http://alkitab.sabda.org/
http://apps.facebook.com/sabda_ayat
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dan cita-cita YLSA untuk menyebarkan "Bible Everywhere" semakin terwujud. 
Kerinduan utama kami adalah membawa firman Tuhan ke tempat mana pun agar umat 
pilihan Tuhan dapat dimenangkan bagi Kerajaan-Nya. Amin!  

Berita & Pokok Doa YLSA 

1. Optimalisasi Server YLSA 
Akhir-akhir ini, server YLSA sering mengalami gangguan. Akibatnya, beberapa situs 
YLSA tidak dapat diakses setiap saat sehingga sangat mengganggu kelancaran dan 
kenyamanan para Pengunjung situs.  
==> http://blog.sabda.org/2011/06/27/yooo-server-down/  
Pokok doa: Doakan Divisi Infrastruktur YLSA yang bekerja sama dengan beberapa 
teknisi Data Center tempat server YLSA berada. Kiranya Tuhan ikut campur tangan 
memberikan hikmat serta kemampuan kepada setiap pihak yang terlibat agar masalah 
ini dapat segera diatasi.  

2. Twitter/FB Ayat Bot 
Div. Information Technology Services (ITS) baru saja mengembangkan aplikasi Twitter 
Ayat SABDA/FB Ayat Bot yang berguna untuk menyediakan ayat-ayat Alkitab di Twitter. 
Tujuannya agar user Facebook semakin mudah mengakses ayat-ayat Alkitab. Saat ini 
aplikasi Twitter Ayat SABDA ini sedang dalam tahap Beta testing.  
==> http://twitter.com/t_ayat  
Pokok doa:Doakan agar Tuhan memberkati aplikasi Twitter Ayat SABDA ini sehingga 
boleh dipakai untuk memperlebar Kerajaan-Nya di Indonesia. Biarlah melalui alat ini 
firman Tuhan semakin berkumandang di dunia maya.  

3. Manajemen Proyek-Proyek ITS 
Pada bulan Juni 2011, anggota Div. ITS mengadakan pertemuan untuk membicarakan 
evaluasi dan rencana proyek-proyek yang akan dikerjakan. Banyaknya proyek ITS yang 
harus dikerjakan memerlukan pengaturan yang baik. Bersyukur untuk pertambahan 
jumlah SDM dalam tim ITS. Semoga penambahan ini bisa membantu penyelesaian 
proyek-proyek yang sudah antre untuk dikerjakan. Saat ini, Div. ITS sedang membuat 
laporan tengah tahun dan evaluasi rencana kerja.  
==> http://blog.sabda.org/2011/03/14/dari-divisi-net-ke-divisi-its/  
Pokok doa: Bersyukur atas setiap kesempatan melayani yang Tuhan berikan untuk divisi 
ITS. Doakan agar Tuhan terus memberi hikmat dan bijaksana dalam mengatur setiap 
proyek yang harus dikerjakan. Doakan pula agar penyelesaian laporan kerja tengah 
tahun maupun rencana kerja sampai tahun 2011 dapat segera diselesaikan dengan 
baik.  

4. Modul Baru untuk Software SABDA 
Beberapa bahan baru untuk menambah modul yang ada di Software SABDA maupun 
Alkitab SABDA sedang dikerjakan oleh anggota Div. ITS. Bahan- bahan baru tersebut 
antara lain: beberapa versi Alkitab, tafsiran Alkitab, dan buku-buku lain.  
==> http://sabda.net/ 
==> http://alkitab.sabda.org/  
Pokok doa: Puji syukur untuk bahan-bahan baru yang sedang diproses untuk 
menambah modul di Software SABDA. Doakan untuk staf Div. ITS yang sedang 
mengerjakannya agar Tuhan melengkapinya dengan kemampuan dan ketelitian yang 
dibutuhkan.  

5. Upgrade Situs, Proyek Situs Baru, dan Migrasi Situs Arsip Publikasi YLSA 
Bersyukur untuk situs SABDA Space Teens telah selesai diupgrade dan diluncurkan. 
Saat ini, Div. Web sedang menyelesaikan upgrade situs (GUBUK, PESTA Online, dan 

http://blog.sabda.org/2011/06/27/yooo-server-down/
http://twitter.com/t_ayat
http://blog.sabda.org/2011/03/14/dari-divisi-net-ke-divisi-its/
http://sabda.net/
http://alkitab.sabda.org/
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SAI) dan migrasi situs-situs arsip publikasi YLSA. Juga, sebuah situs baru untuk 
pelayanan remaja dan pemuda sedang disiapkan untuk diluncurkan.  
==> http://teens.sabdaspace.org/ 
==> http://gubuk.sabda.org/ 
==> http://sabda.org/publikasi/  
Pokok doa: Puji Tuhan untuk peluncuran situs SABDA Space Teens. Dukunglah kami 
dalam doa agar semua pengerjaan upgrade situs dan migrasi situs-situs publikasi YLSA 
serta pembuatan situs baru dapat dikerjakan dengan baik. Kiranya Tuhan memberi 
ketekunan kepada setiap anggota tim Web sehingga pengerjaan tugas-tugas ini berjalan 
dengan tepat waktu.  

6. Kelas Diskusi PESTA 
Saat ini Div. Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) sedang 
melangsungkan dua kelas diskusi (DIK dan SYK). Di masing-masing kelas ada lebih dari 
20 peserta yang berasal dari berbagai tempat di Indonesia dan luar negeri. Kelas diskusi 
Guru Sekolah Minggu (GSM) -- periode September/Oktober 2011, juga sedang dibuka 
untuk menerima pendaftaran peserta baru.  
==> http://pesta.org/ 
==> http://pesta.org/gsm_sil  
Pokok doa: Bersyukur untuk kelas diskusi DIK dan SYK, kiranya setiap peserta didorong 
untuk belajar sehingga semakin mengenal kebenaran firman Tuhan melalui diskusi yang 
diikuti. Berdoa pula untuk promosi pendaftaran kelas diskusi GSM, agar banyak guru 
sekolah minggu dapat ikut untuk diperlengkapi menjadi pelayan Tuhan yang andal dan 
setia.  

7. Pengerjaan Situs-Situs Mini (Situs-situs .co) 
Sejak bulan Mei sampai sekarang, staf Div. Publikasi YLSA dilibatkan dalam pengerjaan 
situs-situs mini < http://sabda.co/ >. Saat ini proses pengerjaannya memasuki tahap 
"quality control". Sementara itu, penambahan bahan-bahan baru masih terus diusahakan 
agar semakin lengkap.  
==> http://sabda.co  
Pokok doa: Bersyukur atas ketekunan yang Tuhan berikan kepada staf Div. Publikasi 
dalam pengerjaan situs-situs mini (.co). Kiranya apa yang telah dikerjakan ini 
membuahkan hasil yang maksimal sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat Kristen 
Indonesia pengguna internet. Melalui situs-situs baru ini biarlah nama Tuhan dimuliakan.  

8. Pokok Doa Selama Bulan Ramadan 
Bulan Ramadan sudah di ambang pintu, dan itu berarti waktunya kita untuk berdoa. 
YLSA telah menyediakan pokok-pokok doa melalui Publikasi e-Doa "40 Hari Mengasihi 
Bangsa dalam Doa". Publikasi ini terbit setahun sekali untuk melengkapi para pendoa 
syafaat yang ingin berdoa bagi pekerjaan Tuhan di seluruh dunia.  
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/arsip/  
Pokok doa: Doakan agar Redaksi publikasi e-Doa "40 Hari Mengasihi Bangsa dalam 
Doa" dapat segera menyelesaikan bahan ini sehingga dapat dikirimkan tepat waktu 
kepada para pendoa syafaat yang terbeban berdoa sepanjang bulan Ramadan. Biarlah 
Tuhan memberkati penerbitan dan penyebaran bahan pokok doa ini.  

9. FB Group Remaja Kristen dan PA Online FB Group e-RH/e-SH 
Untuk merangkul remaja Kristen yang ada di Facebook, divisi Komunitas YLSA telah 
membuka Facebook Group Remaja Kristen pada bulan Juni 2011. Saat ini diskusi dalam 
grup tersebut sudah mulai ramai dikunjungi. Selain itu, Div. Komunitas juga 
menyediakan FB Group PA Online dengan bahan e-RH/e-SH bagi mereka yang ingin 
bersaat teduh dan berdiskusi bersama.  
==> http://fb.sabda.org/group/remaja 
==> http://fb.sabda.org/group/rh 

http://teens.sabdaspace.org/
http://gubuk.sabda.org/
http://sabda.org/publikasi/
http://pesta.org/
http://pesta.org/gsm_sil
http://sabda.co/
http://sabda.co/
http://www.sabda.org/publikasi/40hari/arsip/
http://fb.sabda.org/group/remaja
http://fb.sabda.org/group/rh
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==> http://fb.sabda.org/group/sh  
Pokok doa: Berdoa untuk FB Group Remaja Kristen yang baru saja dibuka, kiranya 
Tuhan memakainya untuk menarik sebanyak mungkin remaja bagi Kristus. Doakan juga 
untuk FB Group PA Online e-RH dan e-SH, agar semakin banyak orang rindu 
merenungkan firman Tuhan setiap hari bersama-sama dengan saudara-saudara seiman 
yang lain.  

10. Laporan Tengah Tahun Divisi-Divisi YLSA  
Satu semester telah dilalui (Januari - Juni 2011), karena itu sudah saatnya semua Div. 
YLSA membuat laporan kerja tengah tahun dan juga menyiapkan rencana kerja 
semester berikutnya (Juli - Desember). Tujuannya membuat laporan adalah untuk 
mengevaluasi apakah rencana kerja yang disusun awal tahun yang lalu sudah berjalan 
dengan baik, dan pelajaran-pelajaran apakah yang didapat untuk memperbaiki rencana 
kerja semester kedua.  
==> http://blog.sabda.org/2011/02/14/raker_2011/  
Pokok doa: Doakan agar setiap Div. YLSA dapat mengatur waktu untuk menyusun 
laporan dengan baik dan memikirkan langkah-langkah strategis untuk lebih 
memaksimalkan pelayanan YLSA sepanjang semester akhir tahun 2011. Bersyukur atas 
pimpinan Tuhan dalam setiap pencapaian yang telah dilakukan. Doakan agar Tuhan 
terus memberkati pelayanan YLSA dan nama Tuhan semakin dimuliakan.  

Surat Untuk YLSA  

1. Dari: Simon Chandra < via Facebook > 
Terima kasih, sudah mempresentasikan YLSA di Charles Wesley Room, Meth-2, 
Palembang, pada hari Sabtu lalu, tanggal 14 Mei 2011. Kiranya Tuhan memberkati 
pelayan-pelayan YLSA dan dipakai lebih heran lagi untuk masa-masa yang akan datang. 
Gbu. Teriring salam dan doa.  
Redaksi: Shalom Bapak Simon, terima kasih atas dukungannya. Kiranya Tuhan Yesus 
senantiasa menyertai pelayanan kita bersama dan segala yang kita lakukan biarlah 
memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati.  

2. Dari: Wang Zhou < via Facebook > 
Alkitab Audio sudah saya download semua. Saya pakai untuk latihan menerjemahkan 
dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Hakka karna belajar mendengarkan ini sangat cepat 
(seperti langsung dikhotbahkan). Bahasa-bahasa yang dalam pun cepat saya pelajari 
karena di gereja Kalimantan Barat ini banyak orang tua yang tidak bisa dengar Bahasa 
Indonesia. Terima kasih sekali Alkitab Audio sangat membantu saya dalam pelayanan. 
Sekarang di gereja profesi sebagai penerjemah. Sekarang saya tunggu yang Perjanjian 
Lama karena saya baru dapat tiga saja (Pengkhotbah, Mazmur, Amsal), saya tunggu 
informasinya lagi kalau sudah ada yang Perjanjian Lama yang lain. Terima kasih.  
Redaksi: Puji Tuhan karena Alkitab Audio yang Anda terima dapat melayani ke lebih 
banyak orang lagi, khususnya orang-orang tua di gereja Kalimantan Barat. Puji Tuhan! 
Dukunglah dalam doa agar Tuhan menggerakkan orang untuk bersedia merekam 
Alkitab Audio untuk seluruh Perjanjian Lama, sehingga dapat menjadi berkat bagi 
banyak orang.  

3. Dari: LikyLed < via Twitter > 
Saya melayani di Pemuda Gereja. Minggu lalu saya membawakan eksposisi Petrus di 
PMK MIPA. SABDA sangat membantu. Terima kasih.  
Redaksi: Terima kasih telah menggunakan SABDA, kami doakan pelayanan Anda 
menjadi berkat bagi pemuda-pemuda di gereja Anda. Selamat melayani. Tuhan Yesus 
memberkati.  

http://fb.sabda.org/group/sh
http://blog.sabda.org/2011/02/14/raker_2011/
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Laporan Keuangan YLSA 

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan April dan Mei 2011.  

1. Laporan April 2011  

 

1. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
01  Bambang W.  50.000,00  

 
01  Erwin W.  2.000.000,00  

 
01  Lucianna P.  150.000,00  

 
04  Chandra w.  1.000.000,00  

 
04  Lukas H.  2.500.000,00  

 
04  NN (Jakarta)  2.000.000,00  

 
06  TELAGA  500.000,00  

 
07  Beyana Malu E.  500.000,00  

 
11  Dustin C.  300.000,00  

 
13  Gamaliel  250.000,00  

 
15  Budi Susilo  250.000,00  

 
18  Joko Istiono  1.000.000,00  

 
18  NN  1.000.000,00  

 
21  Edward L.  200.000,00  

 
25  Donny &Kartika  100.000,00  

 
25  Yayasan Gloria  250.000,00  

 
27  Rusli K.  1.000.000,00  

 
 

Parakaleo  1.550.000,00  
 

 
Sumbangan Lain  639.000,00  

 
Bunga bank  83.606,00  

  
  

___________  
 

Total  15.322.606,00  
  

2. Pengeluaran  

Beban Admin  1.587.350,00  
  

Kas Kecil  50.000,00  
  

Telp, listrik  2.282.500,00  
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Beban Komputer  2.932.000,00  
  

Perpustakaan  199.300,00  
  

Cetak CD  330.000,00  
  

Kirim pos, paket  159.000,00  
  

Admin Bank  26.721,00  
  

Kepegawaian  25.620.000,00  
  

Perjalanan Semarang  276.000,00  
  

Konsumsi Staf  1.592.700,00  
  

Bangunan  5.680.000,00  
  

  
___________  

 
Total  

 
40.735.571,00  

 

2. Laporan Mei 2011  

 

1. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
02  Harun R.  150.000,00  

 
02  Lukas H.  2.500.000,00  

 
02  Bambang W.  50.000,00  

 
02  Welly S.  10.000,00  

 
02  YSKI  750.000,00  

 
02  Anak-anak YSKI  338.500,00  

 
02  NN (Jakarta)  2.000.000,00  

 
03  SAAT, Malang  5.000.000,00  

 
03  Chandra W.  1.000.000,00  

 
06  Dustin C.  300.000,00  

 
06  Utama Handoko  50.000,00  

 
06  CV Oneway  1.000.000,00  

 
09  TELAGA  500.000,00  

 
09  Duddy E. P.  400.000,00  

 
10  Budiharto S.  100.001,00  

 
10  Edhy S. - SMG  1.500.000,00  

 
11  Harjanto  100.000,00  

 
13  Andreas C.  100.000,00  

 
18  Sulistiani A.  250.000,00  
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18  NN  1.000.000,00  
 

19  GRII Palembang  2.500.000,00  
 

25  Gloria  250.000,00  
 

26  Widodo SABDA  1.000.000,00  
 

26  NN  100.000,00  
 

30  LJC  45.000.000,00  
 

 
Parakaleo  750.000,00  

 
 

Sumbangan lain  181.400,00  
 

 
Bunga Bank  68.542,00  

 
  

___________  
 

Total  
 

66.948.443,00  
 

2. Pengeluaran  

Beban Admin  1.981.300,00  
  

Kas Kecil  50.000,00  
  

Telp, listrik  2.250.900,00  
  

Dana kesehatan  2.000.000,00  
  

Perpustakaan  639.000,00  
  

Cetak CD  125.600,00  
  

Kirim Pos, paket  229.400,00  
  

Perjalanan Malang  730.300,00  
  

Admin Bank  25.505,00  
  

Kepegawaian  26.000,000,00  
  

Seminar Bogor  3.609.000,00  
  

Konsumsi Staf  1.663.600,00  
  

Bangunan  1.411.000,00  
  

KKR Anak  5.000.000,00  
  

Admin Giro YLSA  660.000,00  
  

  
___________  

 
Total  

 
46.375.605,00  

 

Ucapan Terima Kasih  

 
Puji Tuhan untuk dukungan dana yang para Sahabat dan Pendukung YLSA berikan 
bagi pelayanan YLSA. Mari bekerja lebih keras selama hari masih siang, selama Tuhan 
masih memberi kesempatan kepada kita semua untuk bekerja bagi kemuliaan nama-
Nya.  
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Bagi pembaca lain 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  

 

Stop Press: Publikasi Bio-Kristi: Menelusuri Biografi 
Tokoh-tokoh Kristiani  

Anda ingin mengetahui riwayat hidup para tokoh Kristen dari seluruh dunia, serta karya-
karya yang telah mereka hasilkan? Temukan jawabannya dengan berlangganan 
publikasi Bio-Kristi. Publikasi ini menyajikan artikel seputar biografi Kristiani dan 
beberapa informasi lainnya yang berguna untuk menguatkan iman dan menambah 
wawasan pelayanan Anda.  

Segera daftarkan diri Anda dengan mengirim email kosong ke < subscribe-i-kan-bio-
kristi(at)hub.xc.org > atau < biokristi(at)sabda.org > GRATIS lho!  

Kunjungi situs Bio-Kristi di < http://biokristi.sabda.org/ >  

Bergabunglah juga bersama komunitas Bio-Kristi di < http://fb.sabda.org/biokristi >, < 
http://www.in-christ.net/forum >, dan < http://twitter.com/sabdabiokristi >  

 

 

 

  

http://biokristi.sabda.org/
http://fb.sabda.org/biokristi
http://www.in-christ.net/forum
http://twitter.com/sabdabiokristi
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BeritaYLSA 068/Juli-Agustus/2011  
Dari YLSA 

Salam sejahtera,  

Semoga para Sahabat dan Pendukung Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah 
kembali dari liburan Lebaran. Bagi Anda selama liburan ini meluangkan waktu bersama 
keluarga dan handai tolan, kami doakan agar kesempatan bertemu dengan mereka 
menjadi saat-saat untuk berbagi kasih Kristus. Semoga melalui kehadiran Anda, kasih 
Kristus semakin nyata di tengah-tengah mereka.  

Bersama ini kami kirimkan Berita YLSA yang melaporkan kegiatan-kegiatan 2 bulan 
terakhir. Tak lupa kami sisipkan pokok-pokok doa yang dapat Anda pakai untuk berdoa 
bagi pelayanan YLSA. Dukungan doa dan dana yang telah Anda berikan sungguh 
menjadi sukacita bagi kita semua.  

To God be the glory! Selamat melayani.  

In Christ, 
Yulia Oeniyati 
Pimpinan YLSA 
< yulia(at)in-christ.net > 
< http://blog.sabda.org > 

  

http://blog.sabda.org/
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Blog YLSA 

1. Judul Blog: Staf PESTA Mengikuti Kuliah Manusia dan Dosa (Oleh: Fitri)  
... Ketika menempuh program S1, saya sebenarnya sudah mendapatkan mata kuliah 
“Doktrin Manusia dan Dosa”. Sempat saya berpikir: “Pasti seperti pembahasan yang 
sudah pernah saya terima”. Namun, kenyataannya lain dari apa yang saya pikirkan. 
Selama mengikuti kuliah selama 3 hari ini ternyata banyak hal baru yang saya dapatkan 
dan tentu hal ini menambah kedalaman pengetahuan saya tentang doktrin manusia dan 
dosa yang sudah pernah saya terima sebelumnya. ...  
Baca selengkapnya tulisan Fitri: http://blog.sabda.org/2011/07/19/staf-pesta-mengikuti-
kuliah-manusia-dan-dosa/  

2. Judul Blog: Hadiah Proyektor LCD untuk YLSA (Oleh: Elly)  
... Beberapa kali saat training staf YLSA, kami membutuhkan proyektor LCD, tapi tidak 
tersedia, maka kami pun harus cukup puas dengan memakai 2 monitor komputer. Jelas 
ini tidak memadai, karena ada lebih dari 20 pasang mata yang harus melihat pada 2 
layar monitor yang kecil itu. Alangkah enaknya kalau kami punya proyektor LCD sendiri. 
Maka, proyektor LCD pun kami catat sebagai salah satu dari banyak sekali mimpi-mimpi 
YLSA yang akan kami doakan di tahun 2011! ...  
Baca selengkapnya tulisan Elly: http://blog.sabda.org/2011/07/21/hadiah-proyektor-lcd-
untuk-ylsa/  

3. Judul Blog: YLSA Ikut KKR Pemulung di Solo (Oleh: Santi) 
Istilah “Kebaktian Kebangunan Rohani” (KKR), saya kenal pertama kali saat masih 
duduk di bangku SMU. Setahu saya, KKR biasanya diadakan di gereja. Namun 
pengalaman saya kali ini sangat berbeda. Tepatnya pada tanggal 7 Juni 2011, saya 
bersama dengan beberapa staf YLSA mengikuti KKR di rumah singgah pemulung — 
Persekutuan Biji Mata Yesus — karena KKR ini memang diadakan khusus untuk para 
pemulung...  
Baca selengkapnya tulisan Santi: http://blog.sabda.org/2011/08/03/ylsa-ikut-kkr-
pemulung-di-solo/  

4. Judul Blog: Staf YLSA Mengikuti Seminar Etos Kerja (Oleh: Dicky) 
Pada Rabu, 27 Juli 2011, kami, semua staf YLSA mendapat kesempatan berharga untuk 
mengikuti seminar di GKIm Anugerah Solo, yang berjudul “Teologi Kerja Modern dan 
Etos Kerja Kristiani”. Pembicaranya adalah Jansen Sinamo, yang dikenal sebagai “Mr. 
Ethos” atau “Guru Etos”. Saya melihat peserta yang berjumlah sekitar 250 orang, yang 
berasal dari berbagai kalangan, mulai dari pengusaha, karyawan dari berbagai profesi, 
hamba Tuhan, hingga mahasiswa mengikuti seminar dengan baik. Sesekali, pembicara 
mengundang para peserta untuk melantunkan kidung pujian yang relevan dengan tema 
seminar yang disampaikan sembari mengajak peserta untuk merenungkan syair pujian 
tersebut. ...  
Baca selengkapnya tulisan Dicky: http://blog.sabda.org/2011/08/19/staf-ylsa-mengikuti-
seminar-etos-kerja/  

5. Judul Blog: Tuhan Mempertemukan Aku dengan YLSA (Oleh: Gunung)  
... Akhirnya, saya diterima bekerja di YLSA untuk masa percobaan 2 bulan. Selama 
masa percobaan ini tugas pertama saya adalah mengolah file-file arsip publikasi. Arsip 
tersebut belum menggunakan HTML, dan saya diminta untuk meng-HTML-kannya. 
Tugas ini memang kelihatannya sederhana, tapi masalahnya, jumlahnya filenya ribuan, 
dan saya harus mengerjakan dengan cara “smart” supaya bisa dikerjakan dengan cepat, 
untuk kemudian semuanya bisa dikonversi ke format PDF. Selain itu ada juga proses 
pembersihan isi terlebih dahulu dari karakter-karakter yang tidak perlu, kemudian 
dikembalikan dengan menggunakan sintaks wiki supaya bisa dibaca oleh MediaWiki. ...  

http://blog.sabda.org/2011/07/19/staf-pesta-mengikuti-kuliah-manusia-dan-dosa/
http://blog.sabda.org/2011/07/19/staf-pesta-mengikuti-kuliah-manusia-dan-dosa/
http://blog.sabda.org/2011/07/21/hadiah-proyektor-lcd-untuk-ylsa/
http://blog.sabda.org/2011/07/21/hadiah-proyektor-lcd-untuk-ylsa/
http://blog.sabda.org/2011/08/03/ylsa-ikut-kkr-pemulung-di-solo/
http://blog.sabda.org/2011/08/03/ylsa-ikut-kkr-pemulung-di-solo/
http://blog.sabda.org/2011/08/19/staf-ylsa-mengikuti-seminar-etos-kerja/
http://blog.sabda.org/2011/08/19/staf-ylsa-mengikuti-seminar-etos-kerja/
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Baca selengkapnya tulisan Gunung: http://blog.sabda.org/2011/08/26/tuhan-
mempertemukan-aku-dengan-ylsa/  

  

http://blog.sabda.org/2011/08/26/tuhan-mempertemukan-aku-dengan-ylsa/
http://blog.sabda.org/2011/08/26/tuhan-mempertemukan-aku-dengan-ylsa/
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Mengenal YLSA: Katalog Proyek Audio Visual YLSA 

Penulis: Lusia Ratih  
Diambil dari:  
< http://blog.sabda.org/2011/08/08/katalog-proyek-audio-visual-ylsa/ >  

Sudah genap 3 bulan saya bergabung di Yayasan Lembaga SABDA. Terus terang 
awalnya, saya kurang begitu tahu tentang YLSA, apalagi semua bidang pelayanannya 
yang cukup banyak. Namun, setelah melewati banyak orientasi dan training, maka 
sedikit demi sedikit saya semakin tahu dan mengenal YLSA. Ketika saya diterima 
sebagai staf masa percobaan, saya ditempatkan di divisi WEB dan tugas pertama saya 
adalah melakukan optimisasi situs dan membuat dokumentasi situs-situs YLSA. Selain 
tugas-tugas dari divisi WEB, saya pun diberi tugas untuk membantu divisi ITS, yaitu 
untuk mengedit audio SAA (Sekolah Alkitab Audio).  

Sebagaimana staf baru yang lain, menjelang akhir masa percobaan saya juga 
diharuskan memberikan presentasi di hadapan semua staf YLSA. Meski sempat 
bingung menentukan topik. Biasanya, topik yang dipilih haruslah yang sesuai dengan 
bidang pelayanan yang ditekuni selama masa percobaan. Dari beberapa judul 
presentasi yang saya ajukan ke pimpinan YLSA, yang disarankan justru yang 
berhubungan dengan audio visual YLSA. Saya pun menyetujuinya karena selama ini 
saya memang cukup akrab dengan hal-hal yang berhubungan dengan audio. Itu juga 
yang menjadi salah satu tugas yang saya kerjakan selama masa percobaan di YLSA 
(SAA).  

Karena masih baru, saya belum terlalu tahu proyek-proyek audio visual apa saja yang 
sudah dikerjakan di YLSA. Yang paling saya tahu adalah CD Alkitab Audio, tapi apa lagi 
yang lain? Maka langkah pertama yang saya lakukan adalah mengumpulkan informasi 
dan data. Dalam proses pengumpulan informasi ini, saya mewawancarai beberapa staf 
yang pernah terlibat dalam proyek-proyek audio visual YLSA, yaitu Billy, Yochan, 
Khenny, Evie, Elly, Ari, Novi, Anik, Benny, dan Ibu Yulia. Saya juga mendapat 
kesempatan bertemu dengan Therra, mantan staf YLSA yang pernah terlibat langsung 
dalam proyek Alkitab Audio, tetapi sekarang sudah tidak lagi bekerja di YLSA. Semua 
staf yang saya interview sangat membantu, sehingga informasi dan data-data yang 
saya perlukan bisa terkumpul dengan cepat. Informasi yang terkumpul akhirnya 
dikategorikan menjadi proyek-proyek audio yang sudah selesai sampai dengan yang 
belum selesai dan yang pernah direncanakan untuk dikerjakan.  

A. PROYEK-PROYEK AUDIO VISUAL YANG SUDAH SELESAI 
DIKERJAKAN 

1. Alkitab Audio ==> http://audio.sabda.org 
Alkitab audio adalah Alkitab yang disajikan dengan format audio (suara). Alkitab-alkitab 
audio ini tidak dibuat oleh YLSA, tapi YLSA mendapatkannya dari yayasan lain yang 
salah satu pelayanannya menyediakan Alkitab audio, misalnya Audio Scripture dan 
FCBH (Faith Comes By Hearing). Dengan bekerja sama dengan mereka YLSA bisa 

http://blog.sabda.org/2011/08/08/katalog-proyek-audio-visual-ylsa/
http://audio.sabda.org/
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menyebarkan Alkitab-alkitab audio secara gratis. Sampai saat ini YLSA telah memiliki 
Alkitab audio dalam lima belas bahasa dan masih akan terus bertambah, khususnya 
dalam bahasa-bahasa daerah sehingga Firman Tuhan dapat semakin tersebar dan 
menjangkau lebih banyak orang.  

2. Video Paskah dalam Bahasa Indonesia dan Jawa  
==> http://www.youtube.com/user/sabdaalkitab  
Proyek ini berupa pembacaan kisah Paskah dalam Bahasa Indonesia dan Jawa dengan 
ditambah teks Alkitab dan gambar untuk menjadi latar belakangnya. Video Kisah Paskah 
ini berdurasi pendek dan diformat sedemikian rupa supaya bisa dipasang di Youtube < 
http://www.youtube.com/user/sabdaalkitab > sehingga bisa disebarkan dengan mudah.  

3. Presentasi Promosi Produk YLSA (1) 
Proyek ini baru dikerjakan beberapa bulan yang lalu, khususnya untuk keperluan 
memperkenalkan produk-produk pelayanan YLSA, berupa presentasi power point yang 
dilengkapi dengan narasi audio. Sejauh ini yang sudah dibuat adalah  

o Presentasi Alkitab SABDA ==> http://www.slideshare.net/sabda/alkitab-sabda-
dengan-narasi  

o Software SABDA ==> http://www.slideshare.net/sabda/software-sabda-dengan-
narasi  

o Alkitab Mobi ==> http://www.slideshare.net/sabda/alkitab-mobi-dengan-narasi  
o Aplikasi Facebook ==> http://www.slideshare.net/sabda/aplikasi-facebook-

dengan-narasi  
o CD Alkitab Audio ==> http://www.slideshare.net/sabda/cd-audio-alkitab  

Akan menyusul beberapa presentasi lain, misalnya Presentasi Publikasi YLSA, 
Komunitas YLSA dan PESTA.  

4. Video Tutorial Alkitab SABDA  
==> http://www.youtube.com/user/sabdaalkitab#p/u/20/eZj8HnP-tOo  

Karena banyaknya pertanyaan seputar bagaimana menggunakan situs Alkitab SABDA, 
maka YLSA menyediakan video yang berisi tutorial penggunaan situs Alkitab SABDA. 
Diharapkan video ini dapat menolong para pengguna situs Alkitab SABDA.  

B. Proyek-Proyek Audio yang Belum Selesai Dikerjakan (Per Juli 2011) 

1. Presentasi Promosi Produk YLSA (2) 
Nantinya diharapkan setiap divisi YLSA menyediakan presentasinya masing-masing 
supaya produk masing-masing divisi ini dapat dikenal dan dimanfaatkan untuk kemajuan 
pelayanan Tuhan. Saat ini sedang dipersiapkan Presentasi Publikasi YLSA, Komunitas 
YLSA dan PESTA. Sudah dicoba beberapa kali, tapi masih belum sempurna sehingga 
masih harus diulang lagi sampai betul-betul memuaskan.  

2. Edit Film The Gospel of John 
Saat ini sayalah yang sedang mengerjakan tugas ini secara langsung, yaitu memecah 
film “The Gospel of John”, per perikop, supaya nantinya bisa dipergunakan untuk 
menjadi bahan ilustrasi ketika membaca perikop-perikop tertentu dari Injil Yohanes, baik 
untuk keperluan khotbah ataupun kelas-kelas pemahaman Alkitab.  

3. Karaoke Algorithm 
Proyek ini adalah untuk membuat algoritma yang dapat menentukan time marker pada 
rekaman audio, dalam hal ini adalah rekaman Alkitab audio, sehingga selain bisa 
didengar, rekaman Alkitab audio ini juga bisa dibaca transkripnya.  

4. Galery Scan Alkitab Kuno 
Peninggalan-peninggalan para pendahulu kita sangatlah berharga, karena itu sangat 

http://www.youtube.com/user/sabdaalkitab
http://www.youtube.com/user/sabdaalkitab
http://www.slideshare.net/sabda/alkitab-sabda-dengan-narasi
http://www.slideshare.net/sabda/alkitab-sabda-dengan-narasi
http://www.slideshare.net/sabda/software-sabda-dengan-narasi
http://www.slideshare.net/sabda/software-sabda-dengan-narasi
http://www.slideshare.net/sabda/alkitab-mobi-dengan-narasi
http://www.slideshare.net/sabda/aplikasi-facebook-dengan-narasi
http://www.slideshare.net/sabda/aplikasi-facebook-dengan-narasi
http://www.slideshare.net/sabda/cd-audio-alkitab
http://www.youtube.com/user/sabdaalkitab#p/u/20/eZj8HnP-tOo
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sayang kalau tidak dipelihara dengan baik, apalagi kalau barang tersebut adalah Alkitab 
kuno. Dengan kemajuan teknologi sekarang, pemeliharaan peninggalan Alkitab kuno 
tersebut bisa dilakukan dengan menyimpannya dalam bentuk digital. Untuk tujuan itulah 
YLSA saat ini memiliki kerinduan untuk mencari sumber-sumber yang telah 
menyimpannya dalam bentuk digital atau melakukan scan foto sendiri terhadap Alkitab-
alkitab kuno Indonesia yang bisa ditemukan.  

5. Alkitab Audio Bahasa Tagalog dan Bahasa Suku Lain. 
Dengan bekerja sama dengan yayasan lain, YLSA telah mendapatkan izin untuk 
memakai Alkitab Audio bahasa Tagalog dan juga beberapa bahasa suku, untuk diformat 
ulang sehingga bisa disebarkan secara gratis dalam bentuk CD.  

C. Proyek-Proyek Audio yang akan Dikerjakan 

Tidak hanya berhenti pada proyek-proyek di atas, YLSA juga telah memunyai rencana 
untuk mengerjakan beberapa proyek audio visual baru, di antaranya:  

1. Video Natal dalam Berbagai Bahasa 
Membuat video pembacaan kisah Natal dalam berbagai bahasa yang disertai dengan 
teks Alkitab dan gambar latar belakangnya. Karena video ini berdurasi pendek, maka 
akan sangat cocok sekali untuk dipasang dan dishare di youtube.  

2. Tutorial Pelatihan Software SABDA 
Melihat banyaknya pertanyaan dan permintaan untuk YLSA memberikan pelatihan 
penggunaan Software SABDA, maka kebutuhan untuk menyediakan video tutorial 
penggunaan Software SABDA sangatlah mendesak. Semoga proyek ini bisa segera 
dilaksanakan.  

3. Proyek 50 Hari Mendengarkan Alkitab 
Dengan bekerja sama dengan beberapa yayasan penyedia Alkitab Audio, YLSA rindu 
menolong masyarakat Kristen untuk semakin mencintai firman Tuhan, yaitu dengan 
menyediakan audio yang berisi pembacaan perikop-perikop Alkitab setiap hari, selama 
50 hari.  

4. Video Alkitab dengan Bahasa Isyarat 
Proyek “Bible Everywhere” mendorong YLSA juga terbeban menyediakan video Alkitab 
yang dapat dipergunakan oleh kaum tuna rungu, yaitu Alkitab Berbahasa Isyarat.  

Dan masih banyak lagi proyek-proyek audio visual lain yang akan menyusul yang belum 
bisa disebutkan di sini.  

Semua informasi yang terkumpul di atas saya dokumentasikan dalam Microsoft Excel. 
Lalu, agar dapat dipresentasikan dengan baik, maka saya menyiapkannya dalam format 
wiki. Akhirnya, tibalah hari presentasi. Puji Tuhan, presentasi dapat berjalan dengan 
lancar (dan cepat) hehe… ^_^, walaupun masih banyak kekurangannya di sana-sini. 
Saya baru sadar bahwa apa yang saya presentasikan masih banyak yang terlewati 
setelah dihujani dengan pertanyaan-pertanyaan dari beberapa rekan staf. Pengalaman 
presentasi ini sangat bagus buat saya, karena membuat saya dan staf lain tahu tentang 
apa yang sudah dan akan dikerjakan YLSA sehubungan dengan proyek audio visual. 
Setelah presentasi ibu Yulia mengajak semua staf mendukung dalam doa, karena kalau 
Tuhan berkenan, siapa tahu YLSA akan membuka divisi baru, yaitu Divisi Audio Visual 
SABDA…. Mari kita ikut doakan.  
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Power Point Presentasi Proyek Audio Visual YLSA 
==> http://www.slideshare.net/sabda/proyekproyek-audio-visual-ylsa  

Katalog Proyek Audio Visual YLSA:  

1. Proyek yang sudah selesai 
==> http://blog.sabda.org/wp-content/uploads/2011/08/htm-table1.htm  

2. Proyek yang sedang dikerjakan 
==> http://blog.sabda.org/wp-content/uploads/2011/08/htm-table2.htm  

3. Proyek yang direncanakan 
==> http://blog.sabda.org/wp-content/uploads/2011/08/htm-table3.htm 

Berita & Pokok Doa YLSA 

(Agustus 2011)  

1. Bersyukur untuk Publikasi 40 Hari Doa "Mengasihi Bangsa dalam Doa" yang telah 
dikirimkan kepada semua pendoa syafaat sejak awal bulan Ramadan yang lalu. Biarlah 
publikasi ini semakin mendorong anggotanya untuk berdoa syafaat bagi jiwa-jiwa yang 
belum mengenal kasih Kristus.  
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan memakai publikasi e-Doa, menjadi berkat bagi 
kemajuan pekerjaan Tuhan dalam menjangkau jiwa-jiwa yang sedang mencari 
Kebenaran.  

2. Tim PESTA telah memasang kalender akademis PESTA tahun 2012. Direncanakan 
akan dibuka sepuluh kelas diskusi PESTA. Penambahan kelas diskusi ini diharapkan 
dapat melayani lebih banyak peserta yang ingin belajar teologia.  
==> http://pesta.org/  
Pokok doa: Bersyukur untuk semakin banyak orang Kristen yang dapat diperlengkapi 
dengan pengetahuan teologia, khususnya melalui PESTA, sehingga mereka bisa 
melayani di gereja masing-masing dengan lebih baik.  

3. Beberapa Tutorial Software SABDA 4 sangat dibutuhkan untuk menuntun para 
pengguna mengetahui manfaat SABDA 4 semaksimal mungkin. Proses pengerjaan oleh 
Div. ITS sudah dimulai sejak bulan Juli yang lalu dan hasilnya baru 1 tutorial yang 
selesai, yaitu untuk membantu pengguna menambah atau mengurangi modul Alkitab di 
Software SABDA. Doakan untuk kelanjutan pembuatan tutorial yang lain.  
==> http://www.sabda.net/gallery.php?album_id=11  
Pokok doa: Bersyukur untuk satu tutorial software SABDA 4 yang sudah selesai 
dikerjakan. Berdoa untuk penyelesaian tutorial lainnya, biarlah Tuhan yang terus 
memberi ketekunan yang dibutuhkan Tim ITS.  

4. Divisi ITS juga sedang mengumpulkan bahan-bahan konseling dalam sebuah DVD. 
Diharapkan proyek ini akan menjadi berkat bagi para konselor Kristen supaya semakin 
diperlengkapi. Dalam DVD ini akan berisi:  

o Offline situs-situs konseling seperti C3I (Christian Counseling Center Indonesia) 
<http://c3i.sabda.org> dan TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga) 
<http://telaga.org>.  

o E-Book bahan konseling (buku, artikel, resensi buku konseling, dll)  
o Audio-audio konseling (TELAGA)  

Pokok doa: Berdoa agar Tuhan menolong penyelesaian proyek DVD Konseling 

http://www.slideshare.net/sabda/proyekproyek-audio-visual-ylsa
http://blog.sabda.org/wp-content/uploads/2011/08/htm-table1.htm
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http://c3i.sabda.org/
http://telaga.org/
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SABDA ini, karena ada banyak kendala ketika situs-situs yang dibutuhkan di atas 
dibuat menjadi bahan yang bisa diakses secara offline.  

5. Tim ITS bulan Agustus ini sedang bersama-sama belajar CMS Drupal. Ada 2 target 
utama yang diinginkan, pertama adalah untuk membuat sebuah sistem tafsiran Alkitab 
yang berbasis drupal, lalu yang kedua adalah membantu tim Web untuk 
mengoptimalkan situs-situs YLSA yang menggunakan drupal.  
Pokok doa: Dibutuhkan waktu yang cukup intensif untuk mempelajari sistem CMS 
Drupal. Kiranya Tuhan memberi semangat kepada Tim ITS sehingga tugas ini tidak 
menjadi beban berat.  

6. Rencana menyelesaikan pembuatan Installer Software SABDA 4 diharapkan bisa 
segera terwujud supaya dapat memudahkan pengguna dalam melakukan instalasi.  
==> http://sabda.net  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberi hikmat kepada Tim ITS dalam menyelesaikan 
pembuatan installer Software SABDA 4. Biarlah hasilnya nanti dapat memberi 
kemudahan kepada pada pengguna software Alkitab SABDA 4.  

7. Kebijakan situs komunitas blogger SABDA Space (SS) telah mengalami pembaruan, 
dan tampilannya pun (header) juga akan ditingkatkan. Semoga perubahan ini memberi 
dampak yang baik untuk kemajuan SS.  
==> http://sabdaspace.org  
Pokok doa: Doakan agar Tim Web bisa segera menyelesaikan perubahan tampilan situs 
SS, supaya komunitas SS bisa semakin mencerminkan visi dan misinya.  

8. Tim Web melakukan penambahan fitur dalam situs-situs YLSA supaya pengunjung situs 
YLSA bisa melakukan sekali login ketika mengakses Facebook, Twitter (Social login), 
Yahoo, dan GMail.  
Pokok doa: Doakan agar proses penambahan fitur ini bisa dilakukan dengan cepat dan 
teliti sehingga tidak terjadi masalah yang tidak diharapkan.  

9. YLSA membutuhkan penambahan beberapa penerjemah (bahasa Inggris) dan editor 
(bahasa Indonesia).  
==> http://ylsa.org/lowongan  
Pokok doa: Doakan untuk kebutuhan penerjemah dan editor Kristen yang terpanggil 
untuk terjun dalam pelayanan Tuhan dan rindu untuk memberikan hidupnya bagi 
kemuliaan nama Tuhan.  

Surat Untuk YLSA  

Berikut adalah kesan dan pesan yang kami kumpulkan dari para Sahabat dan 
Pendukung YLSA yang tergabung sebagai fans dipelbagai Facebook YLSA.  

1. Dari: Meilina Situmorang 
Saya baru bergabung juga ... oh I love SABDA dari 10 tahun lalu dalam bentuk CD, 
sekarang bisa lihat online ... sungguh sangat berguna dan menjadi berkat bagi diriku.  
==> http://www.facebook.com/Meilina18/posts/10150255457412089  

2. Halmon Girsang 
Keberadaan software SABDA bisa membantu para pelayan Tuhan di daerah terpencil 
dalam melakukan tugas Amanat Agung.  

3. Anto Teguh 
Terima kasih SABDA... sangat membantu dan mempermudah saya dalam mempelajari 
dan mendalami firman Tuhan dan membuat semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus.  

4. Adhiaksa Pratama 
Mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Lembaga SABDA... salam serta hormat 

http://sabda.net/
http://sabdaspace.org/
http://ylsa.org/lowongan
http://www.facebook.com/Meilina18/posts/10150255457412089
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saya juga doa menyertai pekerjaan Anda semua semoga senantiasa dalam kasih 
karunia Tuhan dengan dipenuhi berbagai berkat atas usaha kasih diterbitkannya 
ALKITAB SABDA... kiranya dapat menjadi berkat bagi bangsa2 (kepercayaan) lain. JBU.  
==> http://www.facebook.com/adhiaksa.pratama/posts/247440575270725  

5. Anna Sidabutar 
Saya salut dengan rekan-rekan yang bekerja di SABDA. Bisa mengumpulkan 
terjemahan Alkitab dalam berbagai bahasa. Harap terus bertambah lagi, jangan lupa 
terjemahan bahasa di Papua. Maju terus demi kemuliaan Kristus Yesus. GBU  
==> http://www.facebook.com/anna.p.yikwa/posts/263517266996389  

Redaksi: Terima kasih kepada para Sahabat dan Pendukung YLSA yang tergabung 
sebagai fans di berbagai facebook YLSA. Kami berharap Anda terus berdoa bagi 
pelayanan YLSA, kiranya Tuhan menuntun setiap langkah perjalanan YLSA ke depan 
sehingga senantiasa seturut dengan kehendak-Nya.  

Laporan Keuangan YLSA 

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Juni dan Juli 2011.  

1. Laporan Juni 2011  

 

1. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
01  Budiharto S.  100.001,00  

 
01  Bambang W.  50.000,00  

 
01  Lukas H.  2.500.000,00  

 
01  Chandra W.  1.000.000,00  

 
06  TELAGA  500.000,00  

 
06  NN (Jakarta)  2.000.000,00  

 
08  Dustin C.  300.000,00  

 
08  Harjanto  50.000,00  

 
13  Mey Fang  500.000,00  

 
13  NN  150.000,00  

 
13  Donny E.  100.000,00  

 
14  Agus M.  1.000.000,00  

 
14  Anton P  100.000,00  

 
22  NN  1.000.000,00  

 
23  Duddy Edward P.  350.000,00  

 
23  Yayasan Gloria  250.000,00  

 

http://www.facebook.com/adhiaksa.pratama/posts/247440575270725
http://www.facebook.com/anna.p.yikwa/posts/263517266996389
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24  Benget T. S.  1.000.000,00  
 

30  Tumiar P.  550.000,00  
 

 
Parakaleo  30.000,00  

 
 

Sumbangan lain  189.000,00  
 

 
Bunga Bank  78.318,00  

 
  

___________  
 

Total  
 

11.797.319,00  
 

2. Pengeluaran  

Beban Admin  440.700,00  
  

Kas Kecil  100.000,00  
  

Telp, listrik  2.225.400,00  
  

Beban Komputer  45.000,00  
  

Perpustakaan  289.000,00  
  

Cetak CD  3.255.000,00  
  

Seminar staf  220.000,00  
  

Admin Bank  10.000,00  
  

Kepegawaian  29.205.000,00  
  

KKR Pemulung  438.000,00  
  

Konsumsi Staf  1.453.400,00  
  

Perjalanan  310.000,00  
  

  
___________  

 
Total  

 
37.991.500,00  

 

3. 2. Laporan Juli 2011  
4.  

A. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
01  Budiharto S.  100,001,00  

 
01  Bambang W.  50,000,00  

 
01  Lukas H.  2.500,00  

 
04  Chandra W.  1.000,00  

 
04  NN (Jakarta)  2.000,00  

 
08  TELAGA  500,000,00  

 
11  Harjanto S.  100,000,00  

 
11  Dustin C.  300,000,00  
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11  Danar H.  100,000,00  
 

12  NN  2.000,00  
 

14  Leo T.  100,000,00  
 

14  Emmanuella T.  50,000,00  
 

14  Emmanuella T.  50,000,00  
 

18  Bambang (titipan tamu laras Asri sl3)  50,000,00  
 

20  Emmanuella T.  50.000,00  
 

20  Emmanuella T.  50.000,00  
 

20  NN  1.000.000,00  
 

20  Thamrin  100.000,00  
 

25  Naomi Rombe  100.123,00  
 

26  NN (Sin)(S$3.000)  21.160.000,00  
 

28  Neti Estin  500.000,00  
 

28  Emmanuella T.  50.000,00  
 

28  Emmanuella T.  50.000,00  
 

28  Anton P.  100.000,00  
 

28  Emmanuella T.  50.000,00  
 

28  Emmanuella T.  50.000,00  
 

29  Hartono T.  3.500.000,00  
 

29  CV Oneway  1.000.000,00  
 

29  Rudy Tjahjo  100.000,00  
 

 
Parakaleo  230.000,00  

 
 

Sumbangan lain1  38.000,00  
 

 
Bunga Bank  35.779,00  

 
  

___________  
 

Total  
 

37.163.903,00  
 

5. Pengeluaran  

Beban Admin  708.200,00  
  

Telp, listrik  2.190.300,00  
  

Perpustakaan  1.160.800,00  
  

Kirim pos, paket  30.500,00  
  

Admin Bank  21.081,00  
  

Kepegawaian  30.720.000,00  
  

Seminar staf  170.000,00  
  

Konsumsi Staf  1.393.100,00  
  



Berita YLSA 2011 
 

52 
 

Domain.co  12.060.000,00  
  

  
___________  

 
Total  

 
48.453.981,00  

 

Ucapan Terima Kasih  

 
Terima kasih banyak untuk dukungan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Dukungan 
Anda membuahkan kemajuan pekerjaan Tuhan dan biarlah semakin banyak ladang 
Tuhan yang boleh dijangkau bagi Kerajaan-Nya.  

Bagi pembaca lain 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 069/September/2011  
Dari YLSA 

Selamat berjumpa lagi pada bulan Oktober 2011. Kami percaya para Sahabat dan 
Pendukung YLSA senantiasa dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Mari kita 
terus mengingat akan kasih Tuhan supaya kita didorong untuk terus memberikan 
terbaik bagi-Nya.  

Perkembangan pemakaian Twitter di Indonesia cukup mengalami kemajuan yang 
pesat. Karena itu, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) pun ikut ambil bagian agar dunia 
Twitter juga dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Melalui Kolom Mengenal YLSA, 
kami ingin memberikan penjelasan singkat tentang salah satu proyek yang sudah 
dikerjakan YLSA, yaitu Aplikasi Tweet Ayat SABDA (@t_ayat). Semoga bermanfaat.  

Selamat melayani.  

In Christ, 
Yulia Oeniyati 
Pimpinan YLSA 
< yulia(at)in-christ.net > 
< http://blog.sabda.org > 

  

http://blog.sabda.org/
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Blog YLSA 

1. Judul Blog: YLSA Berpartisipasi dalam KKR Siswa di Solo (Oleh: Andreas) 
Puji Tuhan, pada tanggal 15  17 September 2011, YLSA diizinkan Tuhan untuk 
membantu dan bekerja sama dalam pelayanan KKR siswa yang diadakan oleh pihak 
STEMI dari Jakarta. Kesempatan ini benar-benar menjadi berkat untuk YLSA karena 
bisa turut membantu kelancaran pelayanan KKR siswa ini. Pelaksanaan KKR 
melibatkan siswa TK, SD, SMP, SMA, SMK dari beberapa sekolah yang ada di Solo. 
Bersyukur rasanya bisa melihat acara berjalan dengan baik dan jumlah murid yang 
menghadiri acara KKR ini terbilang sangat sukses....  
Baca selengkapnya tulisan Andreas: http://blog.sabda.org/2011/09/20/ylsa-
berpartisipasi-dalam-kkr-siswa-di-solo/  

2. Judul Blog: Aku Tidak Suka Perpisahan (Oleh: Truly)  
"Aku tidak suka perpisahan," demikian ucapku saat malam kebaktian keluarga YLSA, 
pada tanggal 25 Agustus 2011, yang diadakan di rumahku. Aku sengaja mengusulkan 
agar kebaktian keluarga kali ini diadakan di rumahku saja, sekaligus pamitan, batinku. 
Kehangatan sebagai satu keluarga besar memang selalu terasa kental di kebaktian 
YLSA, apalagi setelah acara permainan. Firman Tuhan disampaikan oleh papaku 
sendiri. Setelah itu, giliranku menyampaikan satu dua patah kata. "Aku tidak suka 
perpisahan," demikian aku mengawalinya....  
Baca selengkapnya tulisan Truly: http://blog.sabda.org/2011/09/22/aku-tidak-suka-
perpisahan/  

3. Judul Blog: Jalanku Sampai di YLSA (Oleh: Maryadi) 
Saya sebelumnya tidak pernah membayangkan sedikit pun tentang Yayasan Lembaga 
SABDA (YLSA), apalagi untuk bisa ikut terlibat melayani di dalamnya. Saya sebenarnya 
sudah beberapa kali berkunjung ke situs-situs SABDA, bahkan juga pernah 
mendaftarkan diri menjadi anggota komunitas blogger SABDA Space, walaupun 
akhirnya tidak pernah aktif. Kebutuhan utama saya browsing adalah untuk mencari 
artikel-artikel rohani bagi mading (majalah dinding) gereja karena saya penanggung 
jawabnya. Tapi tidak pernah terpikir apa itu SABDA? Apa saja yang dikerjakannya? 
Yang penting bagi saya adalah bagaimana mendapatkan artikel supaya setiap hari 
Sabtu mading gereja bisa diupdate....  
Baca selengkapnya tulisan Maryadi: http://blog.sabda.org/2011/09/30/jalanku-sampai-di-
ylsa/  

Mengenal YLSA: Aplikasi Tweet Ayat SABDA (@t_ayat) 

Tweet Ayat SABDA adalah sebuah aplikasi yang berfungsi untuk menyediakan ayat-
ayat Alkitab secara otomatis bagi para pengguna Twitter. Dapatkan ayat-ayat Alkitab 
dalam berbagai versi Alkitab, baik dalam bahasa Indonesia, bahasa suku-suku dan juga 
dalam bahasa Inggris.  

Bagaimana cara menggunakan aplikasi Tweet Ayat SABDA ini?  

Caranya sangat mudah. Ikutilah langkah-langkah di bawah ini untuk request ayat 
melalui aplikasi Tweet Ayat SABDA:  

1. Tweet ayat yang diinginkan, tujukan pada account @t_ayat  

http://blog.sabda.org/2011/09/20/ylsa-berpartisipasi-dalam-kkr-siswa-di-solo/
http://blog.sabda.org/2011/09/20/ylsa-berpartisipasi-dalam-kkr-siswa-di-solo/
http://blog.sabda.org/2011/09/22/aku-tidak-suka-perpisahan/
http://blog.sabda.org/2011/09/22/aku-tidak-suka-perpisahan/
http://blog.sabda.org/2011/09/30/jalanku-sampai-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2011/09/30/jalanku-sampai-di-ylsa/


Berita YLSA 2011 
 

55 
 

2. Contoh: @t_ayat Matius 1:1-3 atau @t_ayat Lukas 2:1 (BIS) 
Keterangan: @t_ayat adalah akun penyedia Tweet Ayat SABDA. Matius 1:1-3 adalah 
format ayat standar. (BIS) adalah versi Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari (opsional).  
Catatan: Jika Anda tidak menuliskan versi yang diinginkan, maka versi Alkitab yang 
diberikan adalah versi bahasa Indonesia TB. (Daftar lengkap versi Alkitab ada di 
bawahnya)  

3. Dalam waktu sekitar 2 menit, aplikasi akan memberikan (reply) ayat yang diinginkan.  

Catatan: Jika ayat yang diinginkan lebih dari 140 karakter, maka ayat-ayat tersebut 
akan diberikan dalam beberapa tweet dengan urutan terbalik.  

Berikut ini adalah daftar versi-versi Alkitab yang tersedia:  

1. Versi Bahasa Indonesia  
1. tb => Alkitab Terjemahan Baru  
2. bis => Alkitab Kabar Baik (BIS)0  
3. tl => Terjemahan Lama  
4. amb => Ambon Draft PB  
5. baba => Melayu BABA (PB)  
6. bsd => Bahasa Indonesia yang Disederhanakan  
7. end => Alkitab Ende  
8. fay => Firman Allah yang Hidup  
9. kea => Kitab Alkudus (Keasberry) PB  
10. kl63 => Klinkert 1863 (PB)  
11. kl79 => Klinkert 1879 (PB)  
12. kskk => Kitab Suci Komunitas Kristiani  
13. ldk => Leydekker Draft (PB)  
14. milt => Modified Indonesian Literal Translation  
15. ksi00 => Shellabear 2000  
16. ksi08 => Shellabear 2008  
17. ksi10 => Shellabear 2010  
18. sb12 => Shellabear Draft  
19. tmv => Alkitab BM  
20. vmd => Versi Mudah Dibaca  
21. wbtc => WBTC Draft (PB)  

2. Versi bahasa suku-suku  
1. aceh => Suku Aceh  
2. bali => Suku Bali  
3. bugs => Suku Bugis  
4. jaw1 => Suku Jawa 2006  
5. jaw2 => Suku Jawa 1994  
6. suri => Suku Jawa Suriname  
7. karo => Suku Karo  
8. madr => Suku Madura  
9. maks => Suku Makasar  
10. sund => Suku Sunda  
11. toba => Suku Toba  

http://alkitab.mobi/?Matius+1%3A1-3
http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A1
http://alkitab.mobi/?Matius+1%3A1-3
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3. Versi bahasa Inggris  
1. amp => Amplified Bible  
2. av => King James Version  
3. bbe => Bible in Basic English  
4. cev => Contemporary English Version  
5. cevuk => Contemporary English Version UK  
6. deib => Deibler  
7. erv => Easy-to-Read Version  
8. esv => English Standard Version  
9. evd => English Version for the Deaf  
10. gnb => Good News Bible  
11. gul => Gullah Version  
12. gwv => God's Word to the Nation  
13. hcsb => Holman Christian Standard Bible  
14. kjv => King James Version  
15. leb => Lexham English Bible  
16. msg => The Message  
17. nasb => New American Standard Bible  
18. net => New English Translation  
19. niv => New International Version  
20. nkjv => New King James Version  
21. nlt => New Living Translation  
22. nrsv => New Revised Standard Version  
23. phi => Phillips NT in Modern English  
24. reb => Revised English Version  

Beberapa hal yang perlu diperhatikan:  

1. Hanya akan diproses 1 kitab saja untuk 1x permintaan (request). Sisanya tidak akan 
diproses. 
Contoh: @t_ayat Kejadian 1:2; Matius 2:1-2 => maka yang diproses hanya Kitab 
Kejadian saja.  

2. Reply maksimum 4 ayat untuk 1x request.  
Contoh: @t_ayat Mazmur 1:1-10 => maka yang diproses hanya 4 ayat pertama saja.  

Aplikasi Tweet Ayat SABDA ini bisa dibaca juga dalam 
==> http://labs.sabda.org/Tweet_Ayat_SABDA  

Silakan mencoba dan jika ada saran, kritik dan masukan, silakan kontak kami di: < 
alkitab(at)sabda.org >  

Berita & Pokok Doa YLSA 

1. Roadshow SABDA Oktober 2011: Cawas (Klaten) dan Jakarta. 
Tim SABDA akan mengadakan roadshow pada tanggal 13 Oktober 2011 ke kelompok 
hamba Tuhan di Cawas, Klaten. Selain itu, pelatihan SABDA juga akan diadakan di 
beberapa tempat di Jakarta, pada tanggal 15-16 Oktober 2011.  

http://alkitab.mobi/?Kejadian+1%3A2
http://alkitab.mobi/?Matius+2%3A1-2
http://alkitab.mobi/?Mazmur+1%3A1-10
http://labs.sabda.org/Tweet_Ayat_SABDA
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Pokok doa: Doakan agar Tim SABDA bisa memberikan pelatihan dengan sebaik-
baiknya sehingga setiap peserta, baik yang ada di Cawas atau Jakarta, bisa 
mendapatkan berkat yang berlimpah bagi pelayanan mereka.  

2. Bahan SABDA di ICCC VII. 
Indonesian Cross-Cultural Conference VII (ICCC VII) akan diadakan di Solo pada 
tanggal 18-21 Oktober 2011 (panitia: < iccc7.solo@gmail.com  
>). Pada kesempatan ini, SABDA akan membagikan CD Alkitab Audio kepada setiap 
peserta dan juga bahan-bahan yang lain.  
Pokok doa: Biarlah Tuhan memberkati pertemuan ICCC dan setiap peserta membawa 
pulang semangat bermisi dan bahan-bahan SABDA ke daerahnya masing-masing.  

3. Kios Bahan Konseling dan Penulis Kristen. 
Tim ITS sudah mulai mengerjakan Kios Konseling dan Penulis Kristen. Kios ini bertujuan 
untuk menyediakan seperangkat bahan seputar konseling dan penulis bagi orang-orang 
Kristen yang berkecimpung dan tertarik mendalami dunia konseling dan penulis.  
Pokok doa: Doakan agar melalui perangkat yang sedang disiapkan Tim ITS ini banyak 
konselor dan penulis Kristen mendapat berkat dalam mengembangkan talenta dan 
memberkati banyak orang.  

4. Kemitraan SABDA dengan Developer Alkitab Lain. 
Untuk mengembangkan pelayanan SABDA (aplikasi mobile -- android), YLSA menjalin 
kerja sama (kemitraan) dengan developer Alkitab lain -- pembuat Aplikasi Alkitab. 
Melalui kerja sama ini, diharapkan dapat semakin mengembangkan fitur-fitur aplikasi 
yang sesuai dengan kebutuhan.  
Pokok doa: Bersyukur kepada Tuhan karena kemitraan telah terjalin bagi kemajuan 
pekerjaan Tuhan, khususnya dalam mengembangkan pelayanan SABDA dengan 
aplikasi mobile -- android. Doakan agar ada kesatuan hati di antara semua pihak yang 
terlibat.  

5. SABDA Memproses Alkitab Format Compiled HTML. 
Tim ITS akan memproses bahan-bahan Alkitab, yaitu versi-versi Alkitab bahasa 
Indonesia dan Alkitab suku dalam format Compiled HTML.  
Pokok doa: Kiranya Tuhan memberi hikmat dan ketelitian pada staf ITS yang memroses 
bahan-bahan Alkitab tersebut dalam format Compiled HTML, sehingga semua pekerjaan 
bisa diselesaikan dengan sempurna.  

6. Penambahan Menu dan Penanda (tag) "Kolom dan Edisi Publikasi" di Situs-situs YLSA. 
Sedang dilakukan penambahan menu dan penanda (tag) "Kolom Publikasi" dan "Edisi 
Publikasi" di masing-masing situs publikasi agar bahan- bahan publikasi dapat 
dikelompokkan secara rapi sesuai dengan edisi publikasi terkait.  
Pokok doa: Doakan untuk pengerjaan penambahan menu dan penanda (tag) "Kolom 
Publikasi" dan "Edisi Publikasi" agar Tuhan terus memberi kekuatan dan ketekunan 
sehingga pekerjaan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya.  

7. Laporan Tahunan Divisi Publikasi YLSA. 
Pada Oktober ini, Tim Publikasi mulai menyusun laporan tahunan masing- masing 
publikasi. Laporan tahunan publikasi ini akan digunakan menjadi evaluasi bagi kemajuan 
publikasi SABDA di masa yang akan datang.  
Pokok doa: Berdoa untuk penyusunan laporan tahunan supaya bisa diselesaikan akhir 
Oktober ini. Semoga evaluasi yang didapatkan akan menjadi masukan bagi kemajuan 
pelayanan YLSA secara keseluruhan.  

8. Diskusi Buku Kedua di Facebook Klub e-Buku SABDA. 
Bersyukur untuk diskusi buku pertama (Hatiku Rumah Kristus) di Facebook group Klub 
e-Buku SABDA. Kiranya semua peserta mendapatkan berkat dan semakin dewasa 
dalam Tuhan. Diskusi buku kedua yang berjudul "Watak Pekerja Kristus" karya Tom 
Yeakley sudah dimulai Oktober ini dengan jumlah peserta sebanyak 28 orang.  
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Pokok doa: Doakan para peserta yang telah dan sedang mengikuti diskusi buku di 
Facebook group Klub e-Buku SABDA, Kiranya Tuhan terus mendorong mereka untuk 
semakin rindu belajar kebenaran firman Tuhan dan bertumbuh menjadi pelayan-pelayan 
Tuhan yang andal.  

9. Kelas Ekstra PESTA -- Diskusi Buku "Hatiku Rumah Kristus". 
Pada Oktober ini, PESTA menyelenggarakan diskusi buku "Hatiku Rumah Kristus" lewat 
email. Diskusi ini akan berlangsung selama 1 bulan. Jumlah peserta diskusi ada 42 
peserta dan dibagi menjadi dua kelas diskusi paralel. Dukungan doa sangat dibutuhkan.  
Pokok doa: Doakan agar melalui diskusi ini para peserta dapat membuka hati agar 
Kristus berkuasa atas setiap aspek hidup mereka.  

10. Bersyukur untuk KKR Siswa di Solo, Sragen, dan Klaten.  
KKR Siswa TK, SD, SMP yang diadakan di kota Solo, Sragen, dan Klaten pada tanggal 
15 - 17 September 2011 telah berlalu. Bersyukur untuk semua acara yang telah 
berlangsung dengan lancar, terutama untuk siswa-siswa yang menerima Kristus dan 
terpanggil menjadi hamba-hamba Tuhan pada acara KKR ini.  
Pokok doa: Doakan agar setiap peserta yang telah mendengar Injil yang diberitakan 
dapat terus bertumbuh. Biarlah Roh Kudus memelihara firman tersebut sehingga dapat 
bertumbuh dan berbuah dalam hati mereka.  

Surat Untuk YLSA  

1. Tri Budhi Sastrio < tribudhis(at)xxxxxx > 
Terima kasih atas beritanya yang selalu mengalir tak berkeputusan dan memberikan 
banyak informasi pada saya ... boleh tidak saya ikut menyumbang berita ini dengan 
puisi-puisi religius umpamanya.  
Redaksi: Tentu saja, Pak Tri, silakan kirim puisi-puisi tersebut ke redaksi Penulis < 
penulis(at)sabda.org >  

2. Febrian Lumintang (via Twitter @_SABDA_)  
@_SABDA_ versi 4 makin caem dan banyak features hampir sama dengan e- Sword ... 
berjempol-jempol buat team SABDA.  
Redaksi: Puji Tuhan! Memang SABDA 4 sudah mengalami banyak kemajuan. Tapi 
sayang masih banyak orang yang belum bisa memakai dengan maksimal. Doakan agar 
Tim SABDA bisa lebih banyak memberikan pelatihan supaya SABDA 4 bisa dipakai 
dengan maksimal.  

3. Sebastian Jonathan (via Facebook) 
Shalom pelayan Tuhan, saya baru dapat dan mendengarkan beberapa CD audio Alkitab 
bahasa Mandarin. Tadinya saya pikir biasa aja, ternyata bagus sekali, bagian 
percakapan dibikin suara berbeda, dan ada background music yang sangat indah pula. 
Saya sangat bangga pada SABDA/YLSA. Thanks, maju terus SABDA. Tuhan berkati.  
Redaksi: Betul Pak. Beberapa CD Alkitab Audio telah dibuat dengan sistem seperti 
drama radio. Tapi masih ada sebagian yang belum. Doakan agar mitra-mitra YLSA 
tersebut tergerak untuk membuatnya dengan sistem drama radio.  

4. Pariama Pardede < pardede.pariama(at)xxxxxx > 
Puji syukur saya ucapkan buat Tuhan Yesus Kristus atas situs ini. Kita, anak-anak 
Tuhan bisa saling menguatkan, menjelang hari kedatangan-Nya yang kedua kalinya. 
Maju terus SABDA.  
Redaksi: Amin! Terima kasih banyak untuk dorongannya.  

5. Peter < peteralexanderlalu(at)xxxxxx > 
SABDAweb adalah salah satu web yang menyampaikan isi Alkitab kepada siapa saja. 
Semoga kuasa dan kasih-Nya nyata bagi setiap orang yang membacanya, semoga 
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Tuhan Yesus memberkati.  
Redaksi: Puji Tuhan. YLSA juga sudah mengembangkan situs Alkitab online yang lebih 
canggih dan dengan bahan yang lebih lengkap, Pak. Silakan mengakses situs Alkitab 
SABDA 
==> < http://alkitab.sabda.org >  

Laporan Keuangan YLSA 

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Agustus 2011.  

1. Laporan Agustus 2011  

 

1. Sumbangan  

01  Budi S.  100.001,00  
 

01  Bambang W.  50.000,00  
 

01  Chandra W.  1.000.000,00  
 

01  NN  2.000.000,00  
 

02  NN  14.221.000,00  
 

02  Yayasan Gloria  250.000,00  
 

03  Duddy E P.  500.000,00  
 

03  Lukas H.  2.500.000,00  
 

03  Erwandi C.  200.000,00  
 

05  TELAGA  500.000,00  
 

08  Ferdy S.  150.000,00  
 

11  TS. Bambang W.  200.000,00  
 

11  Yefvie I.  2.500.000,00  
 

11  NN  200.000,00  
 

12  Harjanto  100.000,00  
 

15  Mytha Maryke P.  50.000,00  
 

15  Dustin C.  300.000,00  
 

16  Lanita C.  1.000.000,00  
 

16  NN  1.000.000,00  
 

22  Frysia D.  500.000,00  
 

22  Yoki Wijaya  660.000,00  
 

23  Yayasan Gloria  250.000,00  
 

24  Donny Eleazar P.  150.000,00  
 

25  Wiseno Adi P.  350.000,00  
 

http://alkitab.sabda.org/
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25  Anton P.  100.000,00  
 

29  Chandra W.  1.000.000,00  
 

18  Parakaleo (Jinawati K.)  100.000,00  
 

22  Parakaleo (Martini Irawati)  100.000,00  
 

 
Sumbangan lain  170.700,00  

 
 

Bunga Bank  39.392,00  
 

  
___________  

 
Total  

 
30.241.093,00  

 

2. Pengeluaran  

Beban Admin  126.300,00  
  

Kas Kecil  50.000,00  
  

Telp, listrik  2.385.600,00  
  

Beban Komputer  262.000,00  
  

Perpustakaan  1.283.500,00  
  

Kirim pos, paket  129.100,00  
  

Admin Bank  17.740,00  
  

Kepegawaian  26.600.000,00  
  

Seminar Staf  569.000,00  
  

Konsumsi Staf  1.650.300,00  
  

Lain-lain (Bayar 17an RT)  50.000,00  
  

  
___________  

 
Total  

 
33.123.540,00  

 

Ucapan Terima Kasih  

 
Puji syukur untuk pemeliharaan Tuhan yang luar biasa atas pelayanan YLSA, yang 
ditunjukkan dari uluran tangan-tangan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Biarlah 
berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.  

Bagi pembaca lain 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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Stop Press: International Day Of Prayer For The 
Persecuted Church (IDOP)  

Pada bulan kegiatan IDOP, gereja-gereja dan umat Kristen di seluruh dunia berdoa 
bersama bagi gereja Tuhan yang teraniaya. Tahun ini, kegiatan IDOP akan 
dilaksanakan secara serempak pada bulan November 2011.  

Kami mengajak Anda, para gembala sidang, pengajar, pemimpin, kaum muda, pendoa 
syafaat, dan semua orang percaya untuk dapat bergabung dalam acara doa bersama 
ini. Dapatkan pula IDOP KIT untuk membantu Anda berdoa dan menyusun acara IDOP 
di gereja, sekolah, atau persekutuan doa Anda. Informasi lebih lanjut tentang acara 
IDOP, bisa dilihat di < www.persecutedchurch.org >.  
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BeritaYLSA 070/Oktober/2011  
Dari YLSA 

Salam sejahtera,  

Dua bulan terakhir ini, Tim SABDA banyak melakukan perjalanan untuk pelatihan 
software SABDA -- ke Cawas, Jakarta, Bogor, Yogya, dan Solo. Di satu pihak kami 
senang, karena bisa berjumpa dengan banyak pengguna SABDA, baik yang lama 
maupun yang baru. Tapi di lain pihak, kami juga jadi kewalahan karena kalau pergi 
keluar kantor artinya pekerjaan di kantor harus ditinggal. Karena itu, mohon dukungan 
doa para Sahabat dan Pendukung YLSA, agar Tuhan memberi bijaksana sehingga 
kami bisa mengatur waktu dan sumber daya manusia yang ada dengan baik dan semua 
tugas tetap bisa kami kerjakan. Jika Tuhan menghendaki, kami rindu Tuhan mengirim 
lebih banyak orang untuk bersama-sama melayani Tuhan di YLSA, sehingga beban 
bisa dibagikan dengan seimbang.  

Melalui edisi Berita YLSA kali ini, para Sahabat dan Pendukung YLSA dapat mengikuti 
laporan perjalanan (roadshow) Jakarta dan 2 seminar yang diselenggarakan oleh YLSA. 
Selain itu, secara khusus kami menyajikan artikel tentang Flashdisk SABDA, agar Anda 
mengenal produk YLSA yang terbaru ini. Melalui tulisan-tulisan ini, kami sangat 
berharap Anda semakin terbeban untuk berdoa bagi pelayanan YLSA.  

Tak terasa umur YLSA di tahun 2011 ini sudah mencapai 17 tahun. Banyak pencapaian 
dan pergumulan yang kami lalui. Ucapan syukur kepada Tuhan terus meluap dari hati 
kami dan ucapan terima kasih juga harus kami sampaikan kepada para Sahabat dan 
Pendukung YLSA, karena tanpa dukungan Anda semua pelayanan YLSA tidak akan 
bisa maju seperti sekarang ini. Kiranya Tuhan terus melimpahi kita dengan berkat yang 
dari atas yang memberi kemuliaan bagi Nama Tuhan.  

Selamat melayani.  

In Christ, 
Yulia Oeniyati 
Pemimpin YLSA 
< yulia(at)in-christ.net > 
< http://blog.sabda.org > 

  

http://blog.sabda.org/
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Blog YLSA 

1. Judul Blog: State of SABDA 2011 (Oleh: Kusumanegara) 
Ibarat seorang yang sudah berumur 17 tahun, maka ia dianggap dewasa dan akan 
diserahi tanggung jawab dan kepercayaan yang lebih besar, contohnya sudah bisa 
mendapat SIM. Demikian pula yang saya lihat dengan Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA). Di usianya yang ke-17 ini, saya merasakan sendiri bagaimana Tuhan semakin 
memercayakan pekerjaan- pekerjaan yang besar kepada YLSA. Melalui tulisan ini, saya 
mencoba untuk meringkas pencapaian YLSA sejak awal tahun kemarin (Oktober 2010). 
...  
Baca selengkapnya tulisan Kusumanegara: 
http://blog.sabda.org/2011/10/10/state-of-sabda/  

2. Judul Blog: YLSA Mengadakan Seminar Teologi (Oleh: Tatik) 
YLSA menyelenggarakan seminar lagi! Kali ini adalah seminar teologi yang berlangsung 
selama 2 hari dengan pembicara Pdt. Joseph Tong. Seminar ini diadakan pada hari 
Jumat dan Sabtu, tanggal 21 dan 22 Oktober 2011, bertempat di GKIm Anugerah, Solo. 
Selama seminar berlangsung, YLSA membuka "Booth SABDA", supaya para peserta 
bisa mendapatkan produk-produk YLSA — CD Alkitab Audio berbagai versi/bahasa, 
Software SABDA, dan Alkitab Mobile. Puji Tuhan! Kali ini YLSA menyajikan produk baru 
berupa "Flasdisk SABDA" yang berisi 8 GB "harta karun (bahan-bahan) SABDA". Para 
peserta banyak yang mendatangi booth SABDA ini pada saat "break", dan setelah 
selesai seminar. ...  
Baca selengkapnya tulisan Tatik: 
http://blog.sabda.org/2011/10/17/ylsa-mengadakan-seminar-teologi/  

3. Judul Blog: Roadshow YLSA — Jakarta "Marathon" (Oleh: Billy) 
Pada tanggal 14-16 Oktober 2011 yang lalu, tim SABDA — saya, Hadi, dan Ibu Yulia 
berangkat ke Jakarta. Tujuan utama perjalanan kami ini adalah untuk memenuhi 
undangan untuk memberikan kesaksian tentang pelayanan YLSA di GRII Karawaci dan 
juga memberikan beberapa pelatihan SABDA -- di STT Pelita Bangsa, di Gereja New 
Wine, dan di GKI Samanhudi. ...  
Baca selengkapnya tulisan Billy: 
http://blog.sabda.org/2011/10/28/roadshow-ylsa-jakarta-marathon/  

4. Judul Blog: YLSA Menyelenggarakan Seminar Siklus Spiritual (Oleh: Setya) 
Pada bulan September 2011, YLSA kembali menyelenggarakan seminar rohani di kota 
Solo, yang berjudul Siklus Spiritual yang dibawakan oleh Pdt. Yohan Candawasa. Saya 
pun sangat bersyukur kepada Tuhan, karena bisa ikut terlibat dalam kepanitiaan. Lebih 
dari itu, momen ini sangat menyejukkan jiwa saya, karena ketika saya merasakan 
"kekeringan" secara rohani, Dia memberi semangat baru melalui siraman firman dalam 
seminar ini. ...  
Baca selengkapnya tulisan Setya: 
http://blog.sabda.org/2011/10/31/ylsa-menyelenggarakan-seminar-siklus-spiritual/  

  

http://blog.sabda.org/2011/10/10/state-of-sabda/
http://blog.sabda.org/2011/10/17/ylsa-mengadakan-seminar-teologi/
http://blog.sabda.org/2011/10/28/roadshow-ylsa-jakarta-marathon/
http://blog.sabda.org/2011/10/31/ylsa-menyelenggarakan-seminar-siklus-spiritual/
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Mengenal YLSA: Flashdisk (USB) SABDA 

Penulis: Santi Titik L. Sumber: http://blog.sabda.org/2011/11/08/flashdisk-usb-sabda/  

Pelayanan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) terus mengalami perkembangan seiring 
dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan masyarakat Kristen. Salah satu dampak 
perkembangan teknologi adalah meningkatnya penggunaan gadget-gadget produk IT 
untuk mendukung segala macam aktivitas manusia, termasuk yang dilakukan orang-
orang Kristen. Hal inilah yang mendorong YLSA menggunakan gadget-gadget tersebut 
sebagai kemudahan dalam memperlengkapi masyarakat Kristen. Salah satunya adalah 
dengan flashdisk. YLSA sekarang menyediakan sarana flashdisk untuk membagikan 
berbagai sumber-sumber bahan. Flashdisk tersebut bisa didapatkan dengan mudah, 
yaitu hanya dengan mengganti biaya flashdisknya saja, sedangkan isinya gratis.  

Mengapa menggunakan flashdisk (USB)? 

Pertama, karena alasan praktis. Untuk mengcopy bahan-bahan sebesar 8 GB akan 
butuh waktu, apalagi kalau banyak orang meminta pada saat yang sama. Kalau mereka 
bisa langsung mendapatkan dalam bentuk flashdisk yang sudah diisi bahan-bahan 
sebelumnya, maka akan sangat mudah sekali melayaninya. Tapi alasan yang lebih 
penting adalah dengan flashdisk yang sudah diisi berbagai bahan ini, penyebaran 
bahan-bahan kekristenan menjadi semakin luas.  

Kedua, karena alasan kemajuan teknologi. Dulu YLSA memakai alat CD untuk 
membagikan program/software SABDA, yang dapat memuat 500 MB data. Tapi 
sekarang, YLSA sudah memunyai jauh lebih banyak bahan selain program SABDA, 
yang tidak bisa dimuat dalam CD atau DVD. Apalagi, saat ini banyak orang yang 
memakai netbook yang sudah tidak lagi dilengkapi dengan diskdrive, maka mentransfer 
data menggunakan flashdisk menjadi solusi yang mudah. Perkembangan teknologi 
yang semakin maju juga menjanjikan flashdisk dalam kapasitas yang besar untuk 
memuat banyak data. Namun demikian, kendalanya adalah harga flashdisk yang masih 
cukup tinggi, sehingga belum bisa dibagikan secara gratis.  

Flashdisk apa saja yang disediakan YLSA? 

Karena dari hari ke hari bahan-bahan yang dikumpulkan YLSA semakin banyak, maka 
kami telah menyediakan beberapa flashdisk untuk beberapa keperluan yang berbeda-
beda.  

1. Flashdisk SABDA.  
2. Flashdisk Anak.  
3. Flashdisk Penulis.  
4. Flashdisk Alkitab Audio.  
5. Flashdisk Mandarin.  

Apa saja yang ada dalam flashdisk-flashdisk tersebut? Berikut adalah daftar isinya:  

http://blog.sabda.org/2011/11/08/flashdisk-usb-sabda/


Berita YLSA 2011 
 

65 
 

1. Flashdisk SABDA.  
1. SABDA (Software Alkitab, Biblika dan Alat-Alat) [1 GB]  
2. Materi Biblika [3 GB]  
3. Materi Anak [3 GB]  
4. Materi Mobile [1 GB]  

2. Flashdisk Anak.  
1. SABDA (Software Alkitab, Biblika dan Alat-Alat) [1 GB]  
2. Materi Anak [4,5 GB]  
3. Materi Biblika [2,5 GB]  

3. Flashdisk Penulis.  
1. SABDA (Software Alkitab, Biblika dan Alat-Alat) [600 MB]  
2. Materi Penulis [550 MB]  
3. Materi Biblika [3 GB]  
4. Materi Anak [3,2 GB]  

4. Flashdisk Alkitab Audio.  
1. Materi Alkitab Audio CD dan HP Quality [7,3 GB]  
2. Aplikasi HP [103 MB]  

5. Flashdisk Mandarin.  
1. Bahan-Bahan Multimedia Chinese (Video dan Audio) [3,5 GB]  
2. Materi Mandarin Lainnya [658 MB]  

RINCIAN ISI:  

1. Software Alkitab SABDA (1 GB)  
1. 70+ versi terjemahan Alkitab  
2. 25+ catatan dan tafsiran Alkitab  
3. Kamus bahasa dan kamus Alkitab  
4. 9 Leksikon Ibrani dan Yunani  
5. Ratusan buku Kristen  

2. Materi Biblika (3 GB)  
1. Alkitab untuk HP  
2. Alkitab Audio MP3, versi Terjemahan Baru (Kualitas HP)  
3. Sekolah Alkitab Audio Mini (427 Sesi, 130 Jam)  
4. Alkitab Video  
5. e-Books [494 MB]  
6. Lain-Lain  

3. Materi Anak (4,5 GB)  
1. 100+ Alkitab Cerita Bergambar  
2. 8 Film Alkitab  
3. 80+ Animasi untuk Anak  
4. 4 Klip Yesus  
5. 22 Cerita Alkitab  
6. 6 Ilustrasi Video  
7. 3000 Gambar Ilustrasi Alkitab  
8. Bahan-bahan KTB  
9. Bundel e-BinaAnak dan Komik Alkitab  
10. Lain-Lain  
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4. Materi Penulis (550 MB)  
1. Bundel PDF e-Penulis (2004 -- 2010)  
2. Bundel PDF e-Renungan Harian dan e-Santapan Harian (1997 -- 2010)  
3. Kamus SABDA offline  
4. Kamus Alkitab offline  
5. Materi-Materi Pelatihan Penulis  
6. Sumber Bahan Pelayanan Penulis Kristen  
7. Situs-Situs Offline Kepenulisan Kristen  
8. Materi Parakaleo  

5. Materi Mobile (1 GB):  
1. Alkitab untuk berbagai "Operating System" HP (Blackberry, Android, iOS, 

Palm OS, Symbian, Java, Windows)  
2. Alkitab PDF  

6. Materi Alkitab Audio (7,3 GB)  
1. 6 Versi Alkitab Audio CD Quality (3,4 GB)  
2. 18 Versi Alkitab Audio HP Quality (3,9 GB)  

7. Aplikasi HP (103 MB)  
1. App Indonesia-GoBible (59 MB)  
2. App Kidung-GoBible (1 MB)  
3. App Suku-GoBible (43 MB)  

8. Bahan-Bahan Multimedia Chinese (3,5 GB)  
1. Video Bible (130 MB)  
2. Audio Bible (850 MB)  
3. Audio Mini Bible College Classes (2 GB)  
4. The Bible Basically Power Point (560 MB)  

9. Materi Mandarin Lainnya (658 MB)  
1. Aplikasi Alkitab-GoBible (7 MB)  
2. Compiled HTML Chinese Bible (1 MB)  
3. Chinese Treasures 5.0 (650 MB)  

Saat ini usaha menyediakan bahan-bahan kekristenan yang baik bagi masyarakat 
Kristen adalah penting, bahkan kalau boleh dibilang sangat mendesak. Walaupun 
banyak orang menganggap ada kemajuan pertumbuhan kekristenan di Indonesia, 
namun pertumbuhan itu tidak disertai dengan kedalaman akar ("growth without depth"). 
Suatu ketika akan roboh karena tidak ada esensi dalam pertumbuhan tersebut. Firman 
Tuhan harusnya menjadi dasar yang kokoh bagi pertumbuhan gereja. Oleh karena itu, 
mari kita tumbuhkan kecintaan untuk belajar firman Tuhan dengan alat-alat yang baik, 
supaya kekristenan di Indonesia menjadi kuat dan tidak mudah diombang-ambingkan 
angin pengajaran yang sesat.  

"To God be the glory!"  
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Berita & Pokok Doa YLSA 

1. Training Penggunaan Software SABDA. 
YLSA telah melakukan training penggunaan software SABDA di Cawas, Jakarta, Bogor, 
Yogya, dan juga Solo. Semua pelatihan ini terselenggara berkat kerja sama dengan 
beberapa orang yang juga memiliki kerinduan yang sama untuk bisa berbagi berkat 
melalui Software SABDA.  
Pokok doa: Ucapan syukur kami naikan bagi Allah yang menyediakan partner 
pelayanan. Hanya oleh kebaikan-Nya saja semua pelatihan ini bisa terselenggara 
dengan baik. Doakan agar berkat yang diterima para peserta menjadi berlipat ganda 
ketika mereka membagikannya kepada teman-teman yang lain.  

2. Tindak Lanjut Pelayanan YLSA. 
Dari berbagai pelayanan keluar yang dilakukan YLSA, ada banyak relasi dan kemitraan 
baru yang dibuat. Karena itu, banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan untuk 
menindaklanjuti hubungan-hubungan baru tersebut.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberkati relasi dan kemitraan baru yang dibuat 
YLSA. Biarlah tindak lanjut yang dilakukan dapat membuat jangkauan pelayanan YLSA 
menjadi semakin luas dan banyak orang dapat diberkati.  

3. Pelatihan Penulis Kristen. 
Pada tanggal 9 -- 10 November 2011 yang lalu, YLSA telah menyelenggarakan 
pelatihan penulis Kristen di Solo. Pelatihan ini bertujuan untuk mendorong kecintaan 
masyarakat Kristen Solo pada literatur dan meningkatkan jumlah penulis-penulis Kristen. 
Untuk melaksanakan pelatihan yang dihadiri oleh 70 orang ini YLSA bekerja sama 
dengan Tim School of Writing Ministry whit Exellency (ShoW ME).  
Pokok doa: Berdoa untuk 70 orang yang telah mengikuti Pelatihan Penulisan Kristen. 
Kiranya Tuhan terus menumbuhkan kerinduan mereka pada menulis yang dapat dipakai 
menjadi kemuliaan nama Tuhan. Doakan juga untuk usulan membentuk Klub Penulis 
Kristen Solo. Biarlah Tuhan yang menuntun langkah selanjutnya.  

4. "Optimizing" Situs-Situs YLSA. 
Tim Web akan melakukan "optimizing" situs untuk mengurangi "bounce rates". Beberapa 
cara telah dilakukan agar pengunjung bisa lebih senang berada di situs-situs YLSA dan 
mendapatkan apa yang mereka butuhkan dengan lebih mudah.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberkati para pengunjung situs-situs YLSA, 
sehingga mereka dapat diperlengkapi untuk dapat melayani Tuhan dengan lebih efektif. 
Doakan tim Web, agar Tuhan memberikan hikmat bijaksana dalam mengambil 
keputusan-keputusan.  

5. Laporan Tahunan Divisi Komunitas. 
Pada tahun 2011 ini, ada banyak produk pelayanan YLSA yang berupa jaringan 
sosial/komunitas di internet yang dikelola oleh Div. Komunitas YLSA. Semakin lama 
jumlah komunitas YLSA ini semakin banyak. Oleh karena itu, pada akhir tahun ini perlu 
dibuat laporan pencapaian sebagai pertanggungjawaban Div. Komunitas.  
Pokok doa: Berdoa agar Div. Komunitas bisa mengelola semua komunitas Kristen YLSA 
dengan baik dan banyak orang dapat dilayani sesuai dengan kebutuhannya. Lebih dari 
itu, doakan juga rencana pembuatan laporan akhir tahun supaya bisa dipakai untuk 
membuat rencana tahun depan.  

6. Kelas Diskusi Natal PESTA. 
Kelas diskusi Natal PESTA telah dibuka awal November 2011 yang lalu. Doakan agar 
semua peserta dapat berdiskusi dengan baik dan dapat belajar secara maksimal. 
Biarlah melalui kelas ini semua peserta semakin siap menyambut Natal dan memahami 
arti Natal dengan lebih baik.  
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Pokok doa: Berdoa untuk para peserta diskusi kelas Natal PESTA. Semoga apa yang 
dipelajari melalui kelas ini dapat memberi sukacita yang besar sehingga para peserta 
dapat lebih memaknai Natal dengan hati yang penuh ucapan syukur.  

Surat Untuk YLSA  

1. Faduhusa Lombu (Via Facebook SABDA) 
Kami dari STT Pelita Bangsa mengucapkan terima kasih buat Tim SABDA yang telah 
merelakan seminar di kampus kami. Kami sangat diberkati dan kami tidak bisa 
membalas kebaikan kalian. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati Tim SABDA. GBU  
Redaksi: Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga Tim SABDA bisa 
membagikan berkat di STT Pelita Bangsa. Selamat melayani.  

2. Pastor Ding Emang < dingemang(at)xxxxxx > 
Terima kasih kepada pasukan SABDA yang telah memberkati saya, sebagai hamba 
Tuhan, ketika mempersiapkan khotbah-khotbah dan pelajaran-pelajaran. Tuhan 
memberkati Anda yang bekerja keras dalam pelayanan ini.  
Redaksi: Terima kasih untuk dukungannya. Doakan agar SABDA dipakai Tuhan untuk 
menolong orang semakin mengasihi firman-Nya.  

3. Victor Pantow < Via Facebook Comments > 
Saat saya memberi tugas, sering mahasiswa beralasan literatur tidak ada, namun 
mereka kuajak selalu mengunjungi sabda.net sebagai jalan keluarnya. Terima kasih 
karena telah membantu saat aku melayani jemaat dan mahasiswa.  
Redaksi: Puji Tuhan! Kemuliaan hanya bagi Dia!  

4. John Joannes < Via Facebook Comments > 
Melalui SABDA pewahyuan terbuka, wawasan terbuka sangat membantu untuk belajar 
firman Tuhan. Semoga SABDA jadi berkat bagi semua anak Tuhan. JBU.  
Redaksi: Amin.  

Laporan Keuangan YLSA 

September 2011  
 

1. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
02  Garth I. (SS)  44,000  

 
02  Bambang W.  50.000  

 
05  Lukas H.  2.500.000  

 
05  TELAGA  500.000  

 
05  Harjanto  100.000  

 
05  NN  150.000  

 
05  Budiharto S.  200.001  

 
08  Sartijani  500.000  

 
08  Langham  1.000.000  
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09  NN (Jakarta)  2.000.000  
 

13  NN  300.000  
 

13  Jonny A.P.  1.000.000  
 

16  NN  1.000.000  
 

26  Martina W.  100.000  
 

27  Peter C.  500.000  
 

27  Ruth  50.000  
 

27  Yohana  80.000  
 

27  NN  80.000  
 

27  Mey Fang  1.000.000  
 

29  Yayasan Gloria  1.000.000  
 

29  Derni (Parakaleo)  50.000  
 

29  Indah (Parakaleo)  30.000  
 

29  Edy  500.000  
 

30  Susanto R.  500.000  
 

 
Sumbangan lain  120.000  

 
 

Bunga Bank  15.006  
 

  
___________  

 
Total  

 
13.369.007  

 

2. Pengeluaran  

Beban Admin  1.458.000  
  

Kas Kecil  100.000  
  

Telp, listrik  2.112.600  
  

Beban Komputer  669.500  
  

Beban Perpustakaan  572.200  
  

Cetak CD  75.000  
  

Kirim pos, paket  14.000  
  

Kepegawaian  29.555.000  
  

Seminar Staf  1.165.000  
  

Konsumsi Staf  1.559.200  
  

Biaya Kotak Pos  180.000  
  

Pajak PBB Kantor  1.928.600  
  

Admin Bank  12.714  
  

  
___________  

 
Total  

 
Total  39.401.814  
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Ucapan Terima Kasih  

Terpujilah Tuhan yang telah mengirim tangan-tangan donatur untuk membantu 
pelayanan YLSA. Tuhan memberkati Anda yang telah memberi dengan sukacita.  

Bagi pembaca lain 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 071/November-Desember/2011  
Pengantar 

Perjanjian Lama (ppl) Sedang Menyelesaikan Tugas tertulis. Kiranya, hikmat Tuhan 
selalu memberikan ketekunan sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas tepat 
waktu.  
Pokok doa: Doakan pembukaan kelas DIK tahun 2012 dan juga kelas-kelas lain yang 
akan dibuka tahun 2012. Kiranya Tuhan siapkan hati mereka yang akan ikut supaya 
bisa belajar dengan baik dan bertumbuh dalam Tuhan.  

1. Komunitas Penulis Kristen di Facebook 
Div. Komunitas telah membuka Komunitas Penulis Kristen online, melalui grup di 
Facebook sebagai tindak lanjut bagi peserta pelatihan penulis Kristen yang lalu. 
Harapannya, kelompok ini dapat semakin menumbuhkan kerinduan untuk menjadi 
penulis Kristen.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberikan visi bagi para penulis sehingga mereka 
dapat menjadi alat yang Tuhan pakai bagi kemajuan pelayanan literatur Kristen di 
Indonesia.  

2. Kebutuhan Staf 
Pelayanan YLSA terus mengalami perkembangan sehingga membutuhkan staf lebih 
banyak. Kiranya Tuhan kirim programmer, penerjemah, editor, dan humas yang memiliki 
kerinduan melayani Tuhan bersama YLSA.  
Pokok doa: Doakan untuk promosi lowongan yang sudah disebarkan ke banyak tempat, 
kiranya Tuhan memakainya untuk memanggil anak-anak Tuhan yang rindu melayani di 
YLSA.  

3. Perayaan Natal 
Desember menjadi hari yang sibuk bagi orang-orang Kristen untuk mempersiapkan 
perayaan Natal. Banyak gereja sudah menyebarkan undangan kepada semua jemaat 
untuk bersama-sama merayakan Natal.  
Pokok doa: Biarlah perayaan Natal 2011 ini menjadi perayaan yang mengutamakan 
pemberitaan firman Tuhan sehingga hanya nama Tuhan saja yang ditinggikan.  

4. Persiapan Raker YLSA 
YLSA telah memasuki bulan terakhir di tahun 2011 dan banyak laporan, rencana kerja 
yang sudah disusun untuk persiapan Raker YLSA 2011, yang akan diadakan tgl. 9 dan 
10 Januari 2012. Harapan kami, melalui raker ini, pelayanan YLSA dapat menjadi 
semakin baik dan luas.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan memakai laporan-laporan dan rencana- rencana YLSA 
ini untuk menyatakan kehendak-Nya, sehingga hanya rencana-rencana yang sesuai 
dengan kehendak Tuhan yang terjadi.  

Dari YLSA 

Segenap pengurus dan staf Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) mengucapkan: 
SELAMAT NATAL DAN TAHUN BARU 2011 kepada semua Sahabat dan Pendukung 
YLSA. Kiranya Tuhan akan terus memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani 
Dia, Raja di atas segala raja.  
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Pada kesempatan ini, kami sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih sebesar-
besarnya untuk semua dukungan Anda. Kami berdoa biarlah Berita YLSA terakhir untuk 
tahun 2011 ini mewakili kami semua untuk menyatakan betapa luar biasanya Tuhan kita 
yang melayakkan kita melayani bersama-sama bagi kemuliaan-Nya. Sampai jumpa di 
tahun 2012.  

In Christ, 
Yulia Oeniyati 
Pimpinan YLSA 
< yulia(at)in-christ.net > 
< http://blog.sabda.org > 

  

http://blog.sabda.org/
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Blog YLSA 

1. Judul Blog: YLSA dalam "Indonesian Cross Cultural Conference VII" (Oleh: Novi)  
... Tema ICCC VII kali ini adalah "Catch the Vision, Do the Mission". Peserta yang 
menghadiri ada sekitar 100 orang dari berbagai tempat dan organisasi. Tujuan 
diadakannya konferensi ini adalah untuk menyemangati gereja-gereja, khususnya 
gereja-gereja di Indonesia, untuk selalu menjadikan panggilan Amanat Agung Yesus 
Kristus sebagai tugas utama gereja di dunia. Saya sangat bersyukur acara ini dapat 
berjalan dengan lancar, karena beberapa waktu sebelumnya kota Solo sempat 
diguncang dengan peristiwa bom bunuh diri. ...  
Baca selengkapnya tulisan Novi: http://blog.sabda.org/2011/11/04/ ylsa-dalam-
indonesian-cross-cultural-conference-vii/  

2. Judul Blog: SABDA-Nya Menuntunku ke SABDA (Oleh: Yosua) 
Tak terasa sudah 4 bulan sejak saya pertama kali menginjakkan kaki di Solo untuk 
bergabung dengan Yayasan Lembaga SABDA. Tak pernah terpikir sebelumnya untuk 
ikut ambil bagian dalam lembaga pelayanan ini. Dulu saya mengira YLSA hanya 
bergerak di bidang teknologi informasi saja, sementara saya adalah seorang lulusan dari 
sastra Inggris. Namun, setelah seorang teman memberi saya informasi mengenai 
lowongan sebagai penerjemah di YLSA maka saya pun mulai berdoa dan bergumul 
dengan firman Tuhan untuk waktu yang cukup lama, sampai akhirnya saya mengambil 
keputusan untuk melamar kerja di lembaga pelayanan ini. ...  
Baca selengkapnya tulisan Yosua: http://blog.sabda.org/2011/11/09/ sabda-Nya-
menuntunku-ke-sabda/  

3. Judul Blog: Pelatihan Penulis Kristen di Solo (Oleh: Santi) 
Kerinduan YLSA yang sudah sangat lama untuk mengadakan pelatihan penulis Kristen 
akhirnya tercapai. Hal ini dimulai ketika kami mengadakan pertemuan "khusus", pada 
tanggal 12 Agustus 2011, antara YLSA, yang diwakili oleh Ibu Yulia dan beberapa staf 
YLSA (Evie, Novi, Santi, Yudo) dan Tim SHOW ME, yaitu Pak Purnawan, Pak Arie 
Saptaji, Ibu Agustina Wijaya, dan Pak Agus). Pertemuan singkat ini menghasilkan kerja 
sama untuk menyelenggarakan acara "Pelatihan Penulis Kristen" di Solo, pada tanggal 9 
dan 10 November 2011....  
Baca selengkapnya tulisan Santi: http://blog.sabda.org/2011/11/18/ pelatihan-penulis-
kristen-di-solo/  

4. Judul Blog: SABDA dalam Konsultasi Pelayanan Anak Indonesia (Oleh: Evi) 
Saya senang sekali mendapat kesempatan dari kantor untuk mengikuti pertemuan 
Konsultasi Pelayanan Anak (KPA) di Bogor pada tanggal 1 dan 2 November 2011. 
Selain karena memang terlibat dalam pelayanan anak, saya juga ingin berjejaring 
dengan banyak pelayan anak di Indonesia, terutama untuk kepentingan pelayanan 
Yayasan Lembaga SABDA....  
Baca selengkapnya tulisan Evi: http://blog.sabda.org/2011/11/23/ sabda-dalam-
konsultasi-pelayanan-anak-indonesia/  

5. Judul Blog: Sukacita Natal YLSA 2011 (Oleh: Sigit) 
Pada Natal YLSA 2011 ini, kami mengundang Mas Hastjarjo (mantan staf YLSA) 
sebagai pembicara. Dengan gaya yang humoris tapi serius, Mas Has membawakan 
pesan Natal yang diambil dari Lukas 1:46-47, tentang "Nyanyian Maria". Inti dari pesan 
Natal yang dibawakan pada acara ini, adalah biarlah pujian/sukacita hidup kita meluap 
dari hati yang mengenal Allah; karena kita mengalami kasih Allah, bukan karena berkat-
berkat-Nya saja....  
Baca selengkapnya tulisan Sigit: http://blog.sabda.org/2011/12/21/ sukacita-natal-ylsa-
2011/  

http://blog.sabda.org/2011/11/04/
http://blog.sabda.org/2011/11/09/
http://blog.sabda.org/2011/11/18/
http://blog.sabda.org/2011/11/23/
http://alkitab.mobi/?Lukas+1%3A46-47
http://blog.sabda.org/2011/12/21/
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Renungan Natal: Sang Penebus Terakhir  

Erick Sudharma  

“  "Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea  
pada zaman raja Herodes,  

datanglah orang-orang majus dari Timur ke Yerusalem  
dan bertanya-tanya:  

Di manakah Dia, raja orang Yahudi  
yang baru dilahirkan itu?  

Kami telah melihat bintang-Nya di Timur  
dan kami datang untuk menyembah Dia"  ”  

—Matius 2:1-2— 

“  "...Herodes akan mencari Anak itu untuk membunuh Dia"  ”  
—Matius 2:13— 

Tokoh Musa memang sangat istimewa bagi orang Yahudi. Dialah nabi terbesar mereka. 
Alkitab sendiri mencatat, "Tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel, dalam 
hal segala tanda dan mukjizat, ... Dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan 
segala kedahsyatan yang besar ..."(Ulangan 34:10-12).  

Begitu istimewanya tokoh ini, sampai ia dijadikan model penyelamat yang sejati. Para 
rabi meyakini, bahwa sepak terjang Mesias, "sang penebus terakhir", akan mirip dengan 
sepak terjang Musa, "sang penebus pertama". Keyakinan ini dinyatakan, salah satunya, 
dalam Kitab Midrasy Kohelet, atau Tafsiran Kitab Pengkhotbah versi para rabi. 
Bunyinya: "Sebagaimana sang penebus pertama menurunkan manna ... begitu juga 
sang penebus terakhir akan menyebabkan manna turun" (ps. 1:9).  

Karena itu, jangan heran kalau Matius sang penulis Injil pertama - Injil yang dinilai 
paling "Yahudi" - melukiskan tokoh Yesus seperti Musa. Kisah para majus dan bintang 
yang menuntun mereka kepada Kanak- kanak Kristus menggemakan kisah tentang 
Musa dalam Bilangan 22-24. Dikisahkan di sana upaya Balak bin Zipor, raja Moab, 
untuk menghancurkan Musa dan bangsa Israel yang sedang melintasi daerah seberang 
Sungai Yordan, menuju Tanah Perjanjian.  

Balak menitahkan utusannya untuk memanggil Bileam bin Peor "dari gunung-gunung 
sebelah timur" (Bilangan 23:7), supaya ia mengutuki Musa dan bangsa Israel. Bileam 
adalah seorang pelihat terkenal pada masa itu. Beberapa sarjana mengelompokkannya 
bersama mereka yang pada zaman Yesus disebut "orang-orang majus dari Timur", 
karena memang sebutan ini memiliki cakupan acuan yang cukup luas, termasuk mereka 
yang terlibat dalam seni meramal - astronom atau ahli perbintangan, peramal nasib, 
imam peramal, dukun, dsb.  

http://alkitab.mobi/?Matius+2%3A1-2
http://alkitab.mobi/?Matius+2%3A13
http://alkitab.mobi/?Ulangan+34%3A10-12
http://alkitab.mobi/?Bilangan+23%3A7
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Maka, atas desakan sang raja, datanglah Bileam dan dua orang bujangnya (Bilangan 
22:22). Namun, bukannya mengutuki Musa dan Israel seperti yang diminta Balak, 
Bileam malahan memberkati mereka, karena Allah sendiri yang memerintahkan hal itu 
kepadanya. Kata Bileam kepada sang raja, "Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk 
memberkati, dan apabila Dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikkannya" 
(Bilangan 23:20).  

Bukan cuma itu. Bileam juga mengucapkan penglihatan yang diperolehnya dari Allah. 
Sebuah penglihatan yang indah, penuh kemenangan, tentang Israel di masa yang akan 
datang: "Air mengalir dari timbanya, dan benihnya mendapat air banyak-banyak. 
Rajanya akan naik tinggi melebihi Agag, dan kerajaannya akan dimuliakan" (Bilangan 
24:7). Berdasarkan teks Perjanjian Lama versi Septuaginta (dalam bahasa Yunani), 
bagian ini berbunyi: "Akan datang seorang dari benih Israel, dan dia akan memerintah 
banyak bangsa...". Bileam melihat datangnya seorang raja dari Israel yang akan 
memerintah banyak bangsa! Seorang penguasa dunia!  

Selanjutnya, Bileam bernubuat lebih lanjut tentang sang raja futuris itu: "Aku melihat dia, 
tetapi bukan sekarang; aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat; bintang terbit dari 
Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel" (ay. 17). Bunyinya menurut teks Septuaginta: 
"... sebuah bintang akan terbit dari Yakub, dan seorang lelaki akan timbul dari Israel".  

Pada masa kerajaan, umat yakin bahwa teks-teks di atas menunjuk kepada munculnya 
kerajaan Daud. Daud dipandang sebagai "bintang" yang dinubuatkan Bileam. Ialah 
yang menerima "tongkat kerajaan", otoritas dari Allah, untuk memimpin Kerajaan 
Kesatuan Yehuda dan Israel. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, setelah Masa 
Kerajaan, teks-teks itu dianggap mengacu juga kepada sang mesias rajani dari 
keturunan Daud. Teks-teks itu memainkan peranan yang sangat penting pada abad ke-
2 M, ketika Rabi Aqiba menyebut seorang tokoh revolusioner bernama Simon ben 
Kosibah sebagai mesias. Tokoh ini lebih dikenal dengan nama "Bar Chochba". 
Berdasarkan etimologi populer, nama itu berarti "Putra Bintang".  

Sekali lagi, dalam kisah para majus dan bintang penuntun kita mendengar gema dari 
kisah tentang Musa. Jika di sana muncul tokoh Balak yang ingin menghancurkan Musa 
"sang penebus pertama", di sini muncul tokoh Herodes yang mirip Balak, ingin 
membunuh Yesus "Sang Penebus terakhir". Jika di sana Balak menggunakan 
penenung dari Timur  

• Bileam dan kedua bujangnya - untuk merealisasikan maksudnya, di sini Herodes 
bermaksud memperalat para majus dari Timur untuk menggolkan rencananya. Jika di 
sana Bileam melihat terbitnya bintang Daud, di sini para majus melihat bintang Sang 
Raja Orang Yahudi yang baru dilahirkan. Jika di sana Bileam datang untuk memberkati 
Musa dan Israel, di sini para majus datang untuk menyembah Yesus, 
mempersembahkan kepada-Nya emas, kemenyan, dan mur!  

Sebagai seorang pelihat dari Timur, Bileam berkata, Aku melihat dia, tetapi bukan 
sekarang; aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat." Dia berkata demikian karena 
memang bintang itu belum terbit pada saat itu. Ia baru terbit pada masa Daud. Demikian 

http://alkitab.mobi/?Bilangan+22%3A22
http://alkitab.mobi/?Bilangan+22%3A22
http://alkitab.mobi/?Bilangan+23%3A20
http://alkitab.mobi/?Bilangan+24%3A7
http://alkitab.mobi/?Bilangan+24%3A7
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juga para majus berkata bahwa mereka telah melihat bintang Sang Raja Orang Yahudi 
pada saat ia terbit, tetapi kerajaan itu sendiri belum kelihatan, sampai akhirnya Sang 
Raja sendiri berkata kepada para hamba-Nya:  

"Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, 
jadikanlah semua bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak 
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah 
Kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai 
kepada akhir zaman." (Matius 28:18-20)  

Dengan melukiskan Yesus seperti Musa, Injil Matius menegaskan bahwa Dialah "Sang 
Penebus Terakhir", The Last Redeemer, Sang Mesias yang dinanti-nantikan umat-Nya. 
Bahkan, jauh lebih agung ketimbang Musa, Yesuslah Sang Raja sejati yang akan 
memerintah banyak bangsa!  

Percayakah Saudara?  

Diambil dari:  

Judul buku : Harta Karun Natal  
Judul artikel : Sang Penebus Terakhir  
Penulis : Erick Sudharma, dkk..  
Penerbit : Penerbit Mitra Pustaka & Literatur Perkantas Jawa Barat  
Halaman : 39 -- 44  

 

  

http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A18-20
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Berita & Pokok Doa YLSA 

1. Proyek ITS 
Sepanjang tahun 2011, banyak proyek yang telah berhasil dikerjakan dan juga banyak 
"roadshow" yang sudah berlangsung. Mengakhiri tahun 2011 ini, tim ITS telah membuat 
laporan, evaluasi, dan juga rencana tahun 2012. Salah satunya rencana yang perlu 
didoakan adalah tim ITS bisa menyisihkan waktu untuk belajar bagaimana melakukan 
manajemen proyek- proyek untuk supaya menghasilkan pencapaian yang lebih baik lagi 
pada tahun depan.  
Pokok doa: Doakan agar Tuhan menolong tim ITS menyempurnakan rencana tahun 
depan sehingga memberikan hasil yang lebih baik pada tahun depan, khususnya 
kemampuan dan pelatihan untuk melakukan manajemen proyek.  

2. Persiapan Publikasi 2012 
Divisi Publikasi sudah menyelesaikan laporan tahunan 2011 untuk 
dipertanggungjawabkan dalam raker YLSA awal tahun 2012 nanti. Doakan untuk 
penambahan staf baru di Divisi Publikasi supaya makin banyak pekerjaan diatur dengan 
lebih baik.  
Pokok doa: Biarlah Tuhan menolong YLSA mendapatkan staf baru untuk divisi Publikasi 
yang sehati dan sepikir dalam Tuhan. Doakan juga untuk rencana-rencana penerbitan 
publikasi YLSA tahun 2012.  

3. Calon Peserta Kelas PESTA DIK dan PPL Januari/Februari 2012 
Saat ini, setiap calon peserta kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) dan  

Surat Untuk YLSA  

1. Paulus Hady Suhendro Pranoto (Via Facebook Alkitab SABDA) 
Puji Tuhan, kemajuan teknologi dapat digunakan untuk sarana bagi kemuliaan, oleh 
Kasih Karunia-Nya. Lukas 19:40 Jawab-Nya: "Aku berkata kepadamu: Jika mereka ini 
diam, maka batu ini akan berteriak." Unsur batu (silicon) ada pada Flashdisk. Inilah 
penggenapan FT, batu pun dapat merespon untuk kemuliaan-Nya.  
Redaksi: Terima kasih untuk doa dan dukungannya. Kemuliaan hanya bagi nama 
Tuhan.  

2. Bagas Ardyantoro Karyadi (Via Facebook YLSA) 
Terima kasih untuk Yayasan Lembaga SABDA karena di HP mungil saya sekarang 
sudah tersedia aplikasi Alkitab versi Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS) dan Alkitab 
versi Mudah Dibaca (VMD), tambah pula Kidung Jemaat, Pelengkap Kidung Jemaat, 
dan Nyanyikanlah Kidung Baru... Wah, makin lengkap aja nih aplikasi HP mungil saya.  
Redaksi: Terima kasih Pak Bagas. Doakan agar semua aplikasi ini dapat semakin 
memberkati banyak orang dan setiap orang semakin mencintai firman Tuhan. Jangan 
lupa untuk mengajak orang lain untuk ikut mendapat berkat ini.  

3. Lim Herry Susanto < limsusanto72(at)xxxxxx > 
Terima kasih untuk YLSA yang begitu memberkati saya selama bertahun-tahun, 
sehingga saya dapat mendapat masukan-masukan mengenai pengenalan dan 
pendalaman Alkitab "TUHAN YESUS MEMBERKATI" SABDA IS THE BEST.  
Redaksi: Bersyukur kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan berkat yang Ia berikan 
kepada Anda melalui bahan-bahan SABDA. Segala kemuliaan hanya bagi Dia!  

4. Bartolomeus Emmanuel, OFS < emmanuelofs2010@xxxxxx > 
Puji Tuhan, bahwa http://www.sabda.org/ sudah banyak membantu umat, apalagi 
sekarang ada versi terbaru yang makin lengkap. Dan softwarenya bisa dipakai dalam 

http://alkitab.mobi/?Lukas+19%3A40
http://www.sabda.org/
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pelayanan-pelayanan di mana umatnya masih minim Alkitab.  
Redaksi: Terima kasih banyak Pak Bartolomeus. Kiranya firman Tuhan tersebar ke lebih 
banyak orang lagi, di mana pun mereka berada. Amin.  

Laporan Keuangan YLSA 

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Oktober-November 2011.  

1. Laporan Oktober 2011  

1. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
03  Chandra W.  1.000.000  

 
03  Lukas H.  2.500.000  

 
03  Bambang  50.000  

 
03  NN (Jkt)  2.000.000  

 
03  Adelia R.  100.000  

 
03  Timotius H.  500.000  

 
06  TELAGA  500.000  

 
06  Harjanto  100.000  

 
06  Duddy Edward P.  500.000  

 
06  NN  1.000.000  

 
07  Dustin C.  600.000  

 
10  Donny E.  100.000  

 
12  NN  210.000  

 
17  Feriyati  881.300  

 
17  GRII Karawaci  3.000.000  

 
17  PPA Jakarta  5.000.000  

 
17  GKI Samanhudi  700.000  

 
17  Road Show (Jkt)  4.289.000  

 
17  Flashdisk Belleza  5.150.000  

 
17  Road Show (Jkt)  2.400.000  

 
18  Flashdisk GKI Bogor  1.290.000  

 
18  CV Oneway  1.000.000  

 
18  Afifah GRII Karawaci  3.000.000  

 
19  Persembahan u/ SABDA (GRII Karawaci)  23.258.050  

 
20  Wiseno Adi P.  500.000  

 
21  NN  1.000.000  
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24  Gloria  1.000.000  
 

24  Flashdisk ICCC (15 USB)  1.251.000  
 

24  Flashdisk GKIm (17 USB)  1.377.000  
 

26  Sumbangan NN  500.000  
 

27  Parakaleo GKIm  65.000  
 

27  Mauliate M.  200.000  
 

27  Flashdisk Papirus Jogja (13 USB)  1.053.000  
 

27  Yudha S T.  125.000  
 

28  Anton P.  100.000  
 

31  Andrias H.  2.000.000  
 

31  Honni  500.000  
 

31  Chandra W.  1.000.000  
 

31  Alvin S.  100.000  
 

24  Parakaleo  550.000  
 

Sumbangan lain  776.700  
  

Bunga Bank  29.869  
  

  
___________  

 
Total Sumbangan  

 
71.255.919  

 

2. Pengeluaran  

Beban Admin  2.038.100  
  

Kas Kecil  150.000  
  

Telp, listrik, dll  2.414.300  
  

Komputer  3.906.500  
  

Beban Perpustakaan  509.000  
  

CD  482.200  
  

Kirim pos, paket  63.900  
  

Admin Bank  15.228  
  

Kepegawaian  27.315.000  
  

Roadshow SABDA di Jakarta & Bogor  4.954.800  
  

Konsumsi Staf  1.517.300  
  

Pembelian USB  19.175.000  
  

Seminar ICCC & Joseph Tong  1.255.600  
  

  
___________  

 
Total Pengeluaran  

 
63.796.928  
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2. Laporan November 2011  

1. Sumbangan  

Tgl  Nama  Nominal (Rp)  
01  Bambang W.  50.000  

 
02  Flashdisk Cawas  790.000  

 
02  Harjanto  100.000  

 
03  Lukas H.  2.500.000  

 
04  Parakaleo  130.000  

 
04  Luki F. H.  500.000  

 
07  TELAGA  500.000  

 
07  NN (Jkt)  2.000.000  

 
08  NN  250.000  

 
08  GKI Bogor  500.000  

 
08  Rahmiati  2.000.000  

 
09  Flashdisk SMA K1 Sidokare  1.147.000  

 
09  Rudolof S.  300.000  

 
10  Gianawati W.  450.000  

 
10  Flashdisk seminar anak Bogor  2.083.000  

 
11  Adi Satya S.  1.000.000  

 
15  Flashdisk Penulis  833.000  

 
16  Sandy Ard  300.000  

 
17  Parakaleo Lie loka Wibowo  200.000  

 
18  Flashdisk Erigo  424.000  

 
18  Road show Solo  854.000  

 
21  NN  1.000.000  

 
23  Flashdisk Ignatius Priyoto (5)  550.000  

 
24  Yayasan Gloria  1.000.000  

 
25  Donny E.  100.000  

 
25  NN  400.000  

 
28  Flashdisk S2 Konseling  1.486.000  

 
29  Boy Sihar  100.000  

 
29  Eko Budi W.  220.965  

 
30  NN  2.000.000  

 
 

Bunga Bank  25.608  
 

 
Sumbangan lain  178.600  
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___________  

 
Total Sumbangan  

 
23.972.173  

 

2. Pengeluaran  

Beban Admin  1.006.100  
  

Kas Kecil  100.000  
  

Telp, listrik  2.401.000  
  

Komputer  486.500  
  

Beban Perpustakaan  974.400  
  

CD  358.700  
  

Kirim pos, paket  137.700  
  

Admin Bank  13.996  
  

Kepegawaian  27.560.000  
  

Roadshow SABDA di Erigo Solo  550.000  
  

Konsumsi Staf  1.163.400  
  

Pembelian USB  13.075.000  
  

Seminar Anak di Bogor  1.122.000  
  

  
___________  

 
Total Pengeluaran  

 
48.948.796  

 

Ucapan Terima Kasih  

Terpujilah Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan pelayanan YLSA. Biarlah Tuhan 
senantiasa memberkati anak-anak-Nya yang telah ikut campur berpartisipasi dalam 
pelayanan YLSA. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungan para Sahabat dan 
Pendukung YLSA, Tuhan Yesus memberkati Anda semua.  

Bagi pembaca lain 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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Stop Press: Video Berita Natal dari Yayasan Lembaga 
SABDA  

Berita Natal yang tertulis dalam Injil Matius dan Lukas kini bisa direnungkan dengan 
cara berbeda. Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah membuat video Berita Natal dan 
bisa Anda dapatkan melalui Youtube. Penggunaan multimedia yang menggabungkan 
unsur teks/tulisan, audio/suara, dan visual/gambar, memberi nuansa baru dalam 
pemberitaan kelahiran Yesus.  

Empat video Berita Natal ini tersedia dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Jawa). Video yang menampilkan narasi Natal dari Injil Matius 1:18-25 berdurasi sekitar 
8 menit, sedangkan video yang menampilkan narasi kelahiran Yesus berdasarkan Injil 
Lukas 1:26-56 memiliki durasi sekitar 9 menit. Anda dapat mendengarkan suara narator 
sembari membaca teks ayat yang ditampilkan pada layar. Sementara itu, gambar latar 
bernuansa Natal memberi sentuhan khidmat kala kita merenungkan peristiwa kelahiran 
Kristus di dunia, anugerah terbesar dari Bapa bagi umat manusia. Anda bisa memilih 
salah satu tautan di bawah ini untuk melihat video Natal selengkapnya. Jika Anda 
memiliki aplikasi Youtube Downloader, Anda bisa mengunduh video Berita Natal ini 
sehingga dapat dibagikan ke rekan-rekan Anda.  

1. Kisah Natal Matius : http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg  
2. Kisah Natal Lukas  : http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-KeY  
3. Carita Natal Mateus: http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU  
4. Carita Natal Lukas : http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8  

Ralat Berita YLSA edisi 70: Mengenal YLSA: Flashdisk (USB) SABDA ==> 
http://blog.sabda.org/2011/10/31/flashdisk-usb-sabda/  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+1%3A18-25
http://alkitab.mobi/?Lukas+1%3A26-56
http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg
http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-KeY
http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU
http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8
http://blog.sabda.org/2011/10/31/flashdisk-usb-sabda/
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© 2004–2011 – Isi dan bahan adalah tanggung jawab Yayasan Lembaga SABDA (http://www.ylsa.org) 
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Arsip Publikasi Berita YLSA   : http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa 
Berlangganan Gratis Publikasi Berita YLSA : berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100 
Berita Yayasan Lembaga SABDA 

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

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

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

 
Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA 

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

 
 
 

Rekening YLSA: 
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo 

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

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