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BeritaYLSA 082/Januari-Februari/2013  
Dari YLSA 

Puji Tuhan karena kesetiaan-Nya menolong dan menuntun pelayanan Yayasan 
Lembaga SABDA. Kebaikan Tuhan dalam memelihara YLSA sungguh tidak dapat kami 
ungkapkan dengan kata-kata. Melalui Berita YLSA yang Anda terima ini, kami berdoa 
agar Sahabat dan Pendukung YLSA dapat menyaksikan kebaikan Tuhan. Teruslah 
berdoa dan mendukung pelayanan kami.  

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. Hadiah Natal dari YLSA untuk Anda (Oleh: Santi)  

... Salah satu kado Natal dari YLSA ini adalah Situs Natal Indonesia. Situs ini 
menyajikan menu-menu Natal yang sangat banyak ragamnya — dari artikel, 
drama, puisi, lagu, renungan, khotbah, dan masih banyak bahan seputar Natal 
yang lainnya. Selain itu, YLSA juga memberikan kado berupa video-video Natal 
yang bisa Anda nikmati melalui Youtube, seperti Kisah Natal Matius-Lukas, Kisah 
Natal Kelahiran Yesus, Kisah Natal Matius, Kisah Natal Lukas, Cerita Natal 
Matius, dan Cerita Natal Lukas. Kami sangat bersyukur karena selama bulan 
Natal 2012 ini situs Natal YLSA banyak sekali dikunjungi, khususnya oleh 
mereka yang ingin kado Natal untuk dibagikan lagi kepada keluarga, anak-anak 
dan teman- teman mereka ....  

Baca selengkapnya tulisan Santi: http://blog.sabda.org/2012/12/15/hadiah-natal-
dari-ylsa-untuk-anda/  

2. Hidup untuk Melayani (Oleh: Anni Boestami)  

... Saya belum lama ini memperoleh sebuah DVD Library SABDA Anak dari 
YLSA yang sangat membantu pelayanan kami di Sekolah Minggu. Sebelum kami 
memperolehnya, kami sering mencari gambar-gambar atau artikel pengajaran di 
situs SABDA juga. Jadi dengan adanya DVD ini, semakin mempermudah 
mencari bahan yang kami butuhkan. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan 
karena melalui YLSA, pelayanan anak di gereja kami semakin diperlengkapi dan 
sangat membawa berkat bagi kami semua. Kami percaya Tuhan akan semakin 
memberkati pelayanan di YLSA. Amin! ....  

Baca selengkapnya tulisan Anni Boestami: 
http://blog.sabda.org/2013/01/04/hidup-untuk-melayani/  

3. Perayaan Natal Keluarga Besar YLSA 2012 (Oleh: Okti)  

"God Has Doing New Thing" adalah tema perayaan Natal YLSA 2012, pada 19 
Desember 2012. Natal yang istimewa karena berlangsung di Griya SABDA, 
kantor baru YLSA. Tema ini sangat sesuai dengan kondisi yang terjadi di YLSA. 
Kehadiran beberapa "wajah baru" dan keberadaan kantor baru menjadi salah 
satu bukti bahwa Allah memang tengah mengerjakan karya-Nya yang baru di 
pelayanan YLSA. Akhirnya, YLSA memiliki kantor sendiri tahun depan! Biarlah 
kemurahan Tuhan yang memberikan kantor yang lebih memadai ini akan 
semakin mendukung perkembangan pelayanan YLSA ke depan. Inilah kerinduan 
pemimpin dan semua staf YLSA ....  

Baca selengkapnya tulisan ... : http://blog.sabda.org/2013/01/09/perayaan-natal-
keluarga-besar-ylsa-2012/  

http://blog.sabda.org/2012/12/15/hadiah-natal-dari-ylsa-untuk-anda/
http://blog.sabda.org/2012/12/15/hadiah-natal-dari-ylsa-untuk-anda/
http://blog.sabda.org/2013/01/04/hidup-untuk-melayani/
http://blog.sabda.org/2013/01/09/perayaan-natal-keluarga-besar-ylsa-2012/
http://blog.sabda.org/2013/01/09/perayaan-natal-keluarga-besar-ylsa-2012/
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4. Raker YLSA 2013 (Oleh: Bayu + Yulia)  

Saya "orang baru" di YLSA karena baru 3 Desember 2012 bergabung. Saat 
pertama mendengar kata "Raker", langsung ada banyak pertanyaan di otak saya. 
Pandangan pertama yang melintas dalam pikiran saya adalah acara yang kaku 
dan penuh dengan ketegangan dan terjadi perdebatan untuk mempertahankan 
pendapatnya. Sebagai staf baru, saya bingung apa yang harus saya lakukan. 
Tetapi pada waktu mengikutinya, saya merasakan hal yang lain. Santai tapi 
serius dan tetap memerhatikan waktu. Setiap sesi diawali dengan pujian dan 
doa. Hal itulah yang membuat saya merasakan bahwa dalam raker ini YLSA 
selalu mengutamakan TUHAN ....  

Baca selengkapnya tulisan Bayu + Yulia: http://blog.sabda.org/2013/01/16/raker-
ylsa-2013/  

  

http://blog.sabda.org/2013/01/16/raker-ylsa-2013/
http://blog.sabda.org/2013/01/16/raker-ylsa-2013/
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Mengenal YLSA: Memberikan yang Terbaik bagi Tuhan 

Disusun oleh: Santi T.  

Sebagai yayasan Kristen yang bergerak dalam bidang pelayanan elektronik, Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) terus mengalami perkembangan, baik dalam hal jumlah 
produk pelayanannya maupun infrastruktur. Mulai tahun 1994 sampai sekarang (2013), 
YLSA telah menghasilkan banyak cara baru untuk melayani di dunia pelayanan 
elektronik di Indonesia. Perkembangan dan kemajuan pelayanan YLSA adalah karena 
campur tangan Tuhan yang terus-menerus memimpin dan menolong kami semua yang 
melayani di YLSA.  

Apa visi utama YLSA?  

Ketika didirikan pada tahun 1994, kerinduan YLSA adalah menolong dan melayani 
masyarakat Kristen Indonesia dengan menyediakan alat-alat studi Alkitab, melalui 
teknologi komputer dan internet. Dengan demikian, masyarakat Kristen Indonesia 
diharapkan menjadi lebih mudah dalam mempelajari firman Tuhan dengan cara yang 
bertanggung jawab. Atau dengan kata lain, YLSA ingin menjadi "hamba elektronik" bagi 
Tubuh Kristus/Gereja -- "Electronic Servants to the Body of Christ".  

Adapun misi YLSA adalah:  

1. Menjadi katalisator antara Alkitab dan masyarakat Kristen Indonesia sehingga 
dengan alat-alat teknologi mutakhir, mereka dapat belajar firman Tuhan dengan 
lebih mudah dan bertanggung jawab.  

2. Menjadi fasilitator agar masyarakat Kristen dapat menemukan bahan- bahan 
kekristenan yang bermutu dengan mudah dan gratis.  

3. Membangun infrastruktur untuk memudahkan tubuh Kristus menjalin komunitas 
online yang bersinergi bagi kemajuan pelayanan di Indonesia.  

Pada saat itu, peranan awal YLSA adalah membuka jalan untuk orang- orang Kristen 
mendapatkan Alkitab dengan mudah supaya mereka dapat mengenal Tuhan, belajar 
firman-Nya, dan terus bertumbuh. Selain Alkitab, ada banyak bahan yang telah 
disediakan oleh YLSA -- Biblical Study, Biblical Living, dan Biblical Ministry. 
Perkembangan selanjutnya, YLSA tidak hanya dipakai untuk "membuka jalan", namun 
sekarang dipanggil untuk menolong orang-orang Kristen untuk bisa "menggunakan 
jalan" tersebut dengan efektif.  

Jadi, bisa dikatakan bahwa tujuan utama YLSA saat ini adalah: "Menggembalakan 
masyarakat Kristen pengguna komputer dan internet agar mereka dapat menggunakan 
teknologi yang Tuhan berikan itu untuk kemuliaan nama Tuhan."  

Bagaimana caranya?  
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Dalam sebuah diskusi yang dilakukan oleh semua staf YLSA di sekitar Raker 2013 yang 
lalu, kami mencatat ada beberapa cara yang sudah dan akan YLSA lakukan:  

1. Membagikan visi "IT for GOD" dalam berbagai kesempatan.  

2. Menyediakan tools (alat-alat) untuk menggali firman Tuhan.  

3. Memberikan pelatihan menggunakan alat-alat yang telah dibuat YLSA ("how to").  

4. Mengembangkan produk-produk pelayanan baru yang berpusat pada Alkitab.  

5. Membagikan informasi seluas mungkin tentang produk pelayanan YLSA.  

6. Melatih orang-orang yang bisa mengajar (Training for trainers).  

7. Memelihara komunitas yang telah terbentuk, baik di dunia maya maupun di dunia 
nyata.  

8. Membantu gereja/yayasan mengembangkan pelayanan multimedia bagi 
kerajaan Tuhan.  

9. Mengusahakan pembangunan infrastruktur (sarana dan prasarana, dan gadget 
teknologi).  

10. Mengembangkan sistem pelayanan yang efektif dan efisien di kantor YLSA.  

YLSA berharap tujuan utama YLSA dapat terealisasi sehingga memberkati banyak 
orang, gereja, dan organisasi Kristen di Indonesia. Mari kita rebut kesempatan demi 
kesempatan yang Tuhan berikan untuk memenangkan jiwa bagi kerajaan-Nya. Kiranya 
nama Tuhan semakin dimuliakan di tengah pesatnya perkembangan teknologi informasi 
saat ini.  

Sumber: Renungan Pembukaan Raker YLSA 2013 (10 Januari 2013)  
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Pokok Doa Pelayanan YLSA  

1. Proyek Alkitab Mudah Dibaca (AMD)  

2. Proyek Digital Media Library (DML)  

3. Proyek Matthew Henry  

4. Staf Baru YLSA  

5. Penghiburan untuk Staf YLSA  

1. Proyek Alkitab Mudah Dibaca (AMD)  

Bersyukur kepada Tuhan karena YLSA mendapat kesempatan untuk menangani 
proyek AMD. Sejak 2010, proyek ini dijalankan dengan perlahan-lahan. Pada 
akhir tahun 2012, kami mulai menyelesaikan Perjanjian Baru (PB) secara 
intensif. Kedatangan konsultan penerjemahan Alkitab dari WBTC (World Bible 
Translation Center) pada awal tahun 2013 menjadi salah satu langkah akhir 
untuk menyelesaikan PB. Puji Tuhan pengecekan dari konsultan hasilnya dinilai 
baik. Untuk hari-hari ke depan, kami masih akan terus menyelesaikan perbaikan-
perbaikan sampai siap untuk dicetak. Sementara itu, Perjanjian Lama juga sudah 
mulai kami kerjakan.  

Pokok doa:  

Doakan Tim SABDA supaya dalam mengerjakan Proyek AMD ini, Tuhan terus 
memberi hikmat dan ketekunan sehingga semua rencana berjalan dengan baik, 
dan Alkitab Perjanjian Baru AMD dapat segera dicetak.  

2. Proyek Digital Media Library (DML)  

Pada bulan Februari ini, tim ITS melanjutkan pengerjaan proyek DML, khususnya 
untuk pengorganisasian bahan-bahan dan pengaturan antarmuka (interface) 
yang lebih baik.  

Pokok doa:  

Doakan agar Tuhan mengirimkan programmer yang cinta Tuhan dan cinta 
Alkitab. Kebutuhan akan programmer sangat mendesak untuk menyelesaikan 
proyek DML ini.  

3. Proyek Matthew Henry  

Dalam waktu dekat ini, tim ITS menargetkan buku-buku Matthew Henry (Bahasa 
Indonesia) dapat selesai diproses untuk diluncurkan sebagai modul software 
SABDA (OLB) dan aplikasi Android Matthew Henry.  
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Pokok doa:  

Doakan agar Tuhan memberi kesabaran dan ketelitian kepada tim ITS dalam 
memproses bahan Matthew Henry. Semoga Tuhan menyertai dan target kami 
dapat tercapai.  

4. Staf Baru YLSA  

Bersyukur kepada Tuhan karena Okti Nur Risanti dan Yohanes Bayu Prajanto 
sudah lulus masa percobaan dan sudah menjadi staf YLSA. Selain itu, ada juga 
beberapa staf yang masih harus menjalani masa percobaan.  

Pokok doa:  

Doakan supaya Tuhan yang memberi visi pelayanan yang benar kepada setiap 
staf baru YLSA, sehingga mereka dapat melayani dengan sehati dan sepikir 
bersama semua staf yang lain.  

5. Penghiburan untuk Staf YLSA  

Beberapa waktu yang lalu, Tuhan telah memanggil ibunda dari Sdri. Theresia 
Setyawati (tim Publikasi) dan ayahanda dari Sdr. Yonatan Sigit (tim PESTA) 
pulang ke rumah Bapa.  

Pokok doa:  

Doakan supaya Tuhan memberi penghiburan dan kekuatan kepada Sdri. Setya 
dan Sdr. Sigit. Dengan iman, kami percaya bahwa pemeliharaan Tuhan cukup 
dan kesetiaan Tuhan luar biasa untuk menyertai kedua saudara seiman ini.  
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Surat untuk YLSA  

1. adipujian < adipujian(at)xxxxxx > Bersyukur Tuhan senantiasa memimpin 
hidupku sehingga dapat rindu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Dan melalui 
SABDA ini, saya dapat pelajaran yang baik. 
Redaksi: Puji Tuhan! Teruslah bertumbuh dan mengasihi Tuhan, Sdr. Adipujian.  

2. Kombong P. Mangeke < kmangeke(at)xxxxxx >  

Saya bersyukur dapat menemui SABDA, saya ingin belajar Alkitab dengan baik, 
makasih SHALOM. 
Redaksi: Amin. Terus semangat dalam belajar dan merenungkan Alkitab, Pak.  

3. Totok Suwondo Dk. < tdsdjati7(at)xxxxxx >  

Saya sangat bersyukur dengan adanya situs ini karena sangat bermanfaat bagi 
hamba-hamba Tuhan di pedalaman Kalimantan Tengah, tepatnya di Kota Kuala 
Kurun - Kab. Gunung Mas. 
Redaksi: Puji Tuhan, kami doakan agar pelayanan Anda di Kalimantan Tengah 
diberkati Tuhan dan kami bisa terus mendampingi dengan bahan-bahan yang 
kami sediakan. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan.  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Desember 2012 dan Januari 2013 
 
1. Laporan Desember 2012 
 
A. Sumbangan:  
Budiharjo S.  

 
50.001  03/12/2012  

Lukas H.  
 

2.500.000  03/12/2012  
Bambang W.  

 
50.000  03/12/2012  

Inge P.  
 

200.000  03/12/2012  
Chandra W.  

 
1.000.000  03/12/2012  

NN (Jakarta)  
 

4.000.000  03/12/2012  
iauw B. K.  

 
1.000.000  03/12/2012  

andy H.  
 

2.000.000  03/12/2012  
NN  

 
39.999.999  04/12/2012  

Margiman  
 

2.500.000  04/12/2012  
Jason D. A.  

 
100.000  04/12/2012  

Lydiawarty S.  
 

200.000  04/12/2012  
Harjanto  

 
150.000  05/12/2012  

TELAGA  
 

500.000  06/12/2012  
Margiman  

 
2.000.000  06/12/2012  

Donny E. P.  
 

100.000  07/12/2012  
Suryo A. S.  

 
722.000  10/12/2012  

Hendi S.  
 

500.000  10/12/2012  
NN (Jakarta)  

 
7.000.000  11/12/2012  

Mariawati  
 

2.500.000  14/12/2012  
Yay.Gloria  

 
1.000.000  21/12/2012  

Ignatius P.  
 

1.212.012  21/12/2012  
Viktor  

 
300.000  26/12/2012  

Tjahjadi  
 

10.000.000  26/12/2012  
Luki F. H.  

 
1.000.000  26/12/2012  

Manusun R.  
 

50.000  28/12/2012  
Daniel L.  

 
100.000  

 
2USB  

 
155.000  

 
Sumbangan lain  

 
754.200  

 
Bunga bank  

 
20.042  

 
Total sumbangan  

 
81.663.254  
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___________  

 
Total Sumbangan  Rp  

 
81.663.254  

 
B. Pengeluaran:  
Beban admin  

 
606.400  

 
Kas kecil  

 
120.800  

 
Telp, listrik, dll.  

 
3.215.500  

 
Bayar Skype  

 
98.000  

 
Buku perpustakaan  

 
693.500  

 
DP sertifikat PESTA  

 
500.000  

 
DP cetak traktat  

 
1.000.000  

 
Kirim pos, paket  

 
114.500  

 
Jamsostek  

 
618.500  

 
Kepegawaian  

 
52.780.000  

 
Konsumsi staf  

 
1.024.300  

 
Perayaan Natal  

 
1.029.800  

 
Admin bank  

 
15.399  

 
  

___________  
 

Total Pengeluaran  Rp  
 
61.816.699  

 
2. Laporan Januari 2013 
 
A. Sumbangan  
Lukas H.  

 
2.500.000  02/01/2013  

Budiharto S.  
 

50.001  02/01/2013  
Bambang W.  

 
50.000  03/01/2013  

Donny E.  
 

150.000  03/01/2013  
Erwandi  

 
300.000  03/01/2013  

Liauw B. K.  
 

1.000.000  04/01/2013  
Sandy H.  

 
2.000.000  07/01/2013  

Dessy P.  
 

72.000  07/01/2013  
Ohi T.  

 
100.000  07/01/2013  

NN (Jakarta)  
 

7.000.000  08/01/2013  
NN (Jakarta)  

 
2.000.000  08/01/2013  

Winston S.  
 

10.000.000  08/01/2013  
Andrias H.  

 
1.000.000  08/01/2013  

TELAGA  
 

500.000  09/01/2013  
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Nenny C.  
 

50.000  09/01/2013  
NN  

 
4.000.000  10/01/2013  

Suryo A. S.  
 

765.000  14/01/2013  
Chrisnah W.  

 
508.000  14/01/2013  

Hiap Sen  
 

50.000  16/01/2013  
Harjanto J.  

 
150.000  17/01/2013  

Chandra W.  
 

1.000.000  18/01/2013  
Inge P.  

 
100.000  22/01/2013  

Pdt Yahya & Yung yung  
 

1.000.000  23/01/2013  
STTB  

 
1.300.000  23/01/2013  

STT Intheos  
 

500.000  23/01/2013  
Yay.Gloria  

 
1.000.000  23/01/2013  

Martuaando R.  
 

150.000  28/01/2013  
Dustin C.  

 
300.000  28/01/2013  

Tjahjadi  
 

10.000.000  29/01/2013  
Suryadi  

 
12.500  29/01/2013  

Daniel L.  
 

100.000  31/01/2013  
Lukas H.  

 
2.500.000  31/01/2013  

Pembelian buku "Murid yang Radikal"  
 

734.000  
 

Bunga Bank  
 

20.018  
 

Sumbangan lain  
 

170.000  
 

  
___________  

 
Total Sumbangan  Rp  

 
51.131.519  

 
B. Pengeluaran  
Beban admin   900.300   
Kas kecil   71.700   
Telp, listrik, dll.   2.927.700   
Bayar domain mobi   300.000   
Cetak DVD anak, Copy CD Audio Tagalog & Yunani   2.750.000   
Cetak panduan DVD & trac Alkitab Audio   395.000   
Pelunasan traktat   1.500.000   
Buku perpustakaan   1.064.400   
Kiriman pos, paket   303.900   
Jamsostek   618.300   
Pajak staf tahunan   1.768.200   
Kepegawaian   30.615.000   
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Raker   1.305.200   
Persekutuan staf   190.000   
Sewa rumah 2013   7.000.000  
Furnitur   1.580.000   
Beli alat olahraga   1.125.000   
Dana kesehatan   1.000.000   
Seminar Progsif   60.000   
Konsumsi staf   2.036.100   
Bank   15.102   
  ___________   
Total Pengeluaran  Rp  57.525.902  

Terima kasih untuk partisipasinya dalam pelayanan dana. Partisipasi Anda sungguh 
telah dipakai Tuhan untuk menolong kami menjalankan pelayanan ini dengan lebih 
mudah. Dengan memiliki partner-partner pelayanan seperti Anda, kami yakin YLSA 
dapat terus mengembangkan pelayanannya. Puji Tuhan!  

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: Kumpulan Bahan Paskah  

Apakah Anda sedang mempersiapkan acara Paskah di gereja, persekutuan, atau 
komunitas Anda? Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) < http://ylsa.org > menyediakan 
sejumlah sumber bahan Paskah pilihan dan alkitabiah untuk membantu Anda 
menemukan pengetahuan tentang Alkitab dan inspirasi untuk menyambut Paskah.  

Kunjungilah situs Paskah Indonesia! Situs Paskah Indonesia < http://paskah.sabda.org/ 
> memuat segudang bahan menarik seputar Paskah, antara lain artikel, drama, puisi, 
kesaksian, dan buku. Anda juga bisa menyumbangkan bahan-bahan Paskah karya 
Anda di situs ini dan membagikannya kepada orang lain. Jika waktu Anda terbatas dan 
Anda membutuhkan referensi tepercaya seputar bahan Paskah, silakan berbagai link 
dan daftar kategori di situs mini < http://paskah.co/ > ini untuk menolong Anda 
menyeleksi bahan-bahan yang Anda butuhkan.  

YLSA juga menghadirkan kisah-kisah Paskah dalam bentuk video menarik yang 
memadukan unsur teks, audio, dan grafis, yang dapat diunduh secara gratis di YouTube 
< http://youtube.com/user/sabdaalkitab >. Anda juga kami undang untuk berinteraksi 
dengan anak-anak Tuhan yang lain melalui "sharing" dan diskusi seputar perayaan 
Paskah di Facebook Paskah < http://fb.sabda.org/paskah >.  

Paskah segera datang, jangan menunda lagi. Segeralah kunjungi sumber- sumber 
bahan Paskah dari YLSA agar Paskah tahun ini sungguh bermakna bagi kehidupan 
rohani Anda.  

 

 

  

http://ylsa.org/
http://paskah.sabda.org/
http://paskah.co/
http://youtube.com/user/sabdaalkitab
http://fb.sabda.org/paskah
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BeritaYLSA 083/Maret/2013  
Dari YLSA 

Salam sejahtera kepada para Sahabat dan Pendukung Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA),  

Selamat bertemu lagi di Berita YLSA edisi Maret 2013. Kesibukan kantor YLSA bulan 
Maret masih banyak diwarnai dengan pengerjaan proyek Alkitab Mudah Dibaca (AMD). 
Seperti yang telah kami beritakan sebelumnya, Tuhan memberikan kesempatan indah 
kepada Tim SABDA untuk ambil bagian dalam pengeditan Alkitab versi Mudah Dibaca. 
Melalui proyek AMD ini, diharapkan akan muncul sebuah Alkitab versi baru sehingga 
masyarakat Indonesia semakin diperlengkapi dengan kekayaan sumber bahan untuk 
belajar Alkitab dengan lebih baik. Dukungan para Sahabat dan Pendukung YLSA 
sangat kami harapkan agar Tuhan terus menyertai pekerjaan kami di kantor YLSA.  

Selain itu, dengan hati yang penuh ucapan syukur, kami juga ingin menginformasikan 
bahwa Tuhan telah menganugerahi kami dengan sebuah kantor baru untuk YLSA (saat 
ini masih dalam renovasi). Ada beberapa donatur yang telah digerakkan Tuhan untuk 
memungkinkan hal ini terjadi. Karena itu, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Biarlah 
kekuatan Tuhan terus menolong kami mempertanggungjawabkan pemberian-Nya.  

Melalui kesempatan yang indah ini, kami segenap pengurus dan staf YLSA juga ingin 
mengucapkan: "Selamat Hari Paskah 2013." Biarlah pengorbanan Tuhan Yesus Kristus 
di atas kayu salib terus mengingatkan kita bahwa kita adalah manusia berdosa yang 
telah mendapat anugerah untuk dilepaskan dari hukuman maut. Sekarang, marilah kita 
menggunakan hidup baru yang telah Tuhan berikan untuk memuliakan dan 
membesarkan nama Tuhan. Amin!  

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. Staf SABDA Mengikuti Seminar Terang vs Gelap (Oleh: Yusak) 

... Pak Aiter menjelaskan tentang terang yang bukan lagi berdasarkan benda-
benda penerang ciptaan seperti matahari, bulan, dan bintang. Namun, lebih 
kepada Pribadi Tuhan Yesus yang adalah terang dunia. Ia datang sebagai terang 
untuk menerangi kegelapan dunia dan menginsafkan dunia akan dosa. Demikian 
juga, kita sebagai pengikut Kristus harus memancarkan terang kepada orang-
orang di sekitar kita. Pak Aiter menambahkan bahwa sekarang ini banyak hamba 
Tuhan yang hanya ingin menyenangkan telinga orang, sehingga ia tidak pernah 
menunjukkan kesalahan orang agar orang itu bertobat ....  

Baca selengkapnya tulisan Yusak: http://blog.sabda.org/2013/03/15/staf-sabda-
mengikuti-seminar-terang-vs-gelap/  

2. SABDA di Gereja Kristen Kalam Kudus Bandung (Oleh: Ade)  

... Perkenalkan, nama saya Ade, yang dalam 2 bulan ini masih menjalani masa 
percobaan di YLSA. Saya bergabung di divisi Humas, calon divisi baru YLSA. 
Pelayanan YLSA memang dipimpin Tuhan sehingga semakin bertambah luas. 
Saya mengetahui perkembangan pelayanan YLSA ketika mengikuti Raker YLSA 
2013, melalui laporan dan rencana kerja yang disampaikan oleh masing-masing 
divisi. Untuk menjembatani YLSA dengan mitra-mitra dan sahabat-sahabat YLSA 
lainnya, semakin terlihat sangat dibutuhkannya divisi Humas untuk 
menanganinya dengan lebih baik. Dan, saya bersyukur diberi kesempatan untuk 
bergabung di dalamnya ....  

Baca selengkapnya tulisan Ade: http://blog.sabda.org/2013/03/18/sabda-di-
gereja-kristen-kalam-kudus-bandung/  

3. Mimpi yang Menjadi Nyata: SABDA di Toraja (Oleh: Evie)  

... Selama ini, aku sudah diberi kesempatan oleh Tuhan melayani di SABDA dan 
sudah berkali-kali ikut roadshow SABDA di beberapa tempat. Aku juga sudah 
cukup diperlengkapi untuk mempresentasikan pelayanan SABDA di beberapa 
gereja dan persekutuan. Nah, sekarang saatnya untuk berbagi dengan saudara-
saudara seiman di Tator dan sekitarnya ....  

Baca selengkapnya tulisan Evie: http://blog.sabda.org/2013/03/20/mimpi-yang-
menjadi-Nyata-sabda-di-toraja/  

4. Belajar Kerja Sama Tim Melalui "West Wing" (Oleh: Yegar)  

... Sampai di sini, Anda mungkin penasaran, film apa sih yang bisa membuat 
segar sekaligus menanamkan sebuah nilai dalam pekerjaan? Film yang kami 

http://blog.sabda.org/2013/03/15/staf-sabda-mengikuti-seminar-terang-vs-gelap/
http://blog.sabda.org/2013/03/15/staf-sabda-mengikuti-seminar-terang-vs-gelap/
http://blog.sabda.org/2013/03/18/sabda-di-gereja-kristen-kalam-kudus-bandung/
http://blog.sabda.org/2013/03/18/sabda-di-gereja-kristen-kalam-kudus-bandung/
http://blog.sabda.org/2013/03/20/mimpi-yang-menjadi-Nyata-sabda-di-toraja/
http://blog.sabda.org/2013/03/20/mimpi-yang-menjadi-Nyata-sabda-di-toraja/
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saksikan merupakan salah satu episode dari sebuah serial terkenal di Amerika, 
yang berjudul “West Wing”. Cerita ini mengambil latar belakang suasana gedung 
putih, tempat Presiden Amerika Serikat tinggal dan berkantor. Fokus utamanya 
adalah tim yang berada di balik sosok Sang Presiden. Bagaimana tim ini bekerja 
sama untuk membuat Sang Presiden dapat mengambil keputusan yang tepat, 
memiliki citra yang baik di mata rakyat, bahkan mengurus hal-hal kecil yang 
dibutuhkan Presiden seperti kebutuhan hidupnya sehari-hari ....  

Baca selengkapnya tulisan Yegar: http://blog.sabda.org/2013/03/25/belajar-kerja-
sama-tim-melalui-west-wing/  

  

http://blog.sabda.org/2013/03/25/belajar-kerja-sama-tim-melalui-west-wing/
http://blog.sabda.org/2013/03/25/belajar-kerja-sama-tim-melalui-west-wing/
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Artikel : Alasan Allah Mengapa Kristus Menderita dan 
Mati: "Untuk Mendamaikan Kita dengan Allah"  

"Sebab jikalau kita, ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian 
Anak-Nya, lebih-lebih kita, yang sekarang telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan 
oleh hidup-Nya!" (Roma 5:10)  

Perdamaian yang perlu terjadi antara manusia berdosa dan Allah memiliki dua arah. 
Sikap kita terhadap Allah harus berubah, dari sikap melawan menjadi beriman. Sikap 
Allah terhadap kita harus berubah, dari murka menjadi belas kasih. Namun, kedua 
perubahan tersebut tidak setara. Saya memerlukan pertolongan Allah untuk bisa 
berubah, tetapi Allah tidak memerlukan pertolongan saya. Perubahan kita berasal dari 
luar, tetapi perubahan Allah berasal dari natur Allah sendiri. Artinya, hal tersebut tidak 
bisa disebut sebagai suatu perubahan. Allah sendiri yang berencana untuk berhenti dari 
murka-Nya terhadap kita dan mulai berbelas kasih.  

Frasa penting dalam ayat di atas adalah "ketika [kita] masih seteru". Inilah kondisi kita 
ketika kita "diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Anak-Nya" (Roma 5:10): 'kita 
masih 'seteru'. Dengan kata lain, 'perubahan' pertama terjadi pada pihak Allah, bukan 
kita. Kita masih berseteru dengan-Nya. Ini tidak berarti kita menyadari perseteruan ini. 
Sebagian besar manusia tidak menyadari perseteruannya dengan Allah. 
Perseteruannya ini memiliki bentuk yang halus berupa ketidaktaatan dan 
ketidakpedulian. Alkitab menggambarkannya seperti ini: "Sebab keinginan daging 
adalah perseteruan dengan Allah, karena ia [keinginan daging itu] tidak takluk kepada 
hukum Allah; hal ini memang tidak mungkin baginya" (Roma 8:7).  

Saat kita masih berada dalam kondisi demikian, Allah telah lebih dahulu mengirim 
Kristus untuk menanggung murka-Nya akibat dosa kita sehingga memungkinkan Dia 
berbelas kasih kepada kita. Tindakan pertama Allah untuk memperdamaikan kita 
dengan diri-Nya adalah dengan menyingkirkan halangan yang merintangi perdamaian 
tersebut, yaitu dosa kita yang meremehkan Allah. "Sebab, Allah mendamaikan dunia 
dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka." (2 
Korintus 5:19)  

Saat wakil-wakil Kristus membawa berita ini ke dalam dunia, mereka berkata, "Dalam 
nama Kristus kami meminta kepadamu: berilah dirimu didamaikan dengan Allah." (2 
Korintus 5:20) Apakah artinya hanya "Ubahlah sikapmu terhadap Allah?" Tidak, lebih 
dari itu, artinya adalah "Terimalah karya Allah yang telah terlebih dahulu berinisiatif 
untuk memperdamaikan diri-Nya dengan engkau melalui Kristus."  

Renungkan kisah tentang perdamaian di antara manusia ini. Yesus berkata, "Sebab itu, 
jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat 
akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah 
persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan 
saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu." (Matius 5:23-

http://alkitab.mobi/?Roma+5%3A10
http://alkitab.mobi/?Roma+5%3A10
http://alkitab.mobi/?Roma+8%3A7
http://alkitab.mobi/?2+Korintus+5%3A19
http://alkitab.mobi/?2+Korintus+5%3A19
http://alkitab.mobi/?2+Korintus+5%3A20
http://alkitab.mobi/?2+Korintus+5%3A20
http://alkitab.mobi/?Matius+5%3A23-24
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24) Saat Dia berkata, "Berdamai dahulu dengan saudaramu," perhatikan, saudaramulah 
yang harus menyingkirkan penghukumannya. Saudaramulah yang memiliki 'sesuatu ... 
Dalam hati[nya] terhadap engkau," seperti Allah memiliki sesuatu terhadap kita. 
"Berdamai ... Dengan saudaramu" berarti melakukan apa yang harus kita lakukan agar 
hukuman saudaramu terhadap engkau bisa disingkirkan.  

Tetapi, ketika kita mendengar Injil Kristus, kita menemukan bahwa Allah telah 
melakukannya: Dia telah bertindak, suatu tindakan yang tidak bisa kita lakukan, yaitu 
menyingkirkan hukuman-Nya. Dia mengirim Kristus untuk menderita menggantikan kita. 
Perdamaian yang menentukan ini terjadi "ketika [kita] masih seteru". Perdamaian di 
pihak kita hanyalah menerima apa yang telah Allah lakukan ketika kita menerima 
anugerah agung.  

Diambil dan disunting seperlunya dari:  

Judul asli buku : The Passion of Jesus Christ  
Judul buku terjemahan : Penderitaan Yesus Kristus  
Penulis : John Piper  
Penerjemah : Stevy Tilaar  
Penerbit : Momentum, Surabaya 2005  
Halaman : 50 -- 51  
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Pokok Doa Pelayanan YLSA  

1. Proyek Alkitab Mudah Dibaca (AMD)  

2. Bahan Matthew Henry dan DVD Library SABDA Anak  

3. Ibadah dan Perayaan Paskah YLSA 2013  

4. Ucapan Syukur untuk Roadshow SABDA di Yogyakarta dan Klaten  

5. Staf Baru YLSA  

1. Proyek Alkitab Mudah Dibaca (AMD) 

Saat ini, Tim SABDA masih terus berjuang melakukan penyempurnaan teks 
Perjanjian Baru dan terus mengedit teks Perjanjian Lama untuk Proyek AMD. 
Seluruh staf YLSA ikut dilibatkan dalam pengerjaan proyek ini dan menetapkan 
hari Selasa dan Kamis sebagai hari khusus untuk mengerjakan AMD. 
Pokok doa: 
Doakan supaya Tuhan terus menambahkan kemampuan sehingga setiap Tim 
SABDA mampu mengerjakan proyek AMD ini dengan ketelitian yang maksimal 
dan ketekunan yang tinggi. Doakan juga supaya kegairahan kami dalam 
mengerjakan ini datang dari Tuhan sehingga kami semakin mencintai firman 
Tuhan.  

2. Bahan Matthew Henry dan DVD Library SABDA Anak 

Tim ITS sedang mengerjakan dua tugas penting bulan ini. Pertama, memproses 
bahan Matthew Henry Bahasa Indonesia untuk menjadi modul baru di Software 
SABDA. Kedua, mengembangkan DVD Library SABDA Anak, termasuk di 
antaranya menambah bahan dan membuat kategori isi supaya dapat menolong 
penggunanya. Di tengah keterbatasan staf yang ada, Tim ITS masih terus 
berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. 
Pokok doa: 
Berdoa, kiranya Tuhan menolong setiap anggota Tim ITS dengan memberikan 
kekuatan sehingga semua pekerjaan bisa dikerjakan dengan baik. Doakan untuk 
penambahan programmer yang dibutuhkan, kiranya Tuhan memanggil lebih 
banyak pekerja untuk melayani Dia di dunia IT.  

3. Ibadah dan Perayaan Paskah YLSA 2013 

Peringatan Paskah telah tiba. Banyak orang disibukkan dengan berbagai 
persiapan untuk merayakan Paskah. YLSA juga sudah bersiap untuk 
mengadakan Ibadah dan Perayaan Paskah YLSA yang rencananya akan 
diadakan pada tanggal 5 April 2013. 
Pokok doa: 
Kiranya hati kita semua disiapkan Tuhan untuk terus menyadari dan menghargai 
arti pengurbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dengan pertolongan-
Nya, biarlah hidup kita semakin menghasilkan buah Roh bagi kemuliaan-Nya.  
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4. Ucapan Syukur untuk Roadshow SABDA di Yogyakarta dan Klaten 

Pada tanggal 20 dan 21 Maret, SABDA mendapat kesempatan untuk 
memberikan pelatihan kepada hamba-hamba Tuhan di Yogyakarta dan Klaten. 
Pelatihan berjalan dengan baik, dan menjadi berkat bagi para pesertanya. 
Pokok doa: 
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan selama pelatihan SABDA di Yogyakarta dan 
Klaten. Melalui pelatihan ini, kiranya Tuhan menolong setiap peserta agar bisa 
menggunakan Software SABDA untuk menggali kebenaran firman Tuhan secara 
bertanggung jawab.  

5. Staf Baru YLSA 

Bersyukur kepada Tuhan karena Sdri. Adiana Yunita telah menyelesaikan masa 
percobaan selama dua bulan, dan resmi menjadi staf tetap di YLSA dalam divisi 
Humas. 
Pokok doa:  
Puji Tuhan untuk kebaikan-Nya mengirimkan staf baru untuk melayani bersama-
sama di ladang Tuhan. Doakan untuk Adiana supaya Tuhan yang memurnikan 
motivasinya dan memberikan panggilan yang semakin jelas di YLSA.  
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Surat untuk YLSA  

1. Elly Amalya Situmorang < via Facebook YLSA >  

Saya berterima kasih sekali buat DVD Library SABDA Anak 1.2 yang sudah 
dikirim ke gereja tempat kami melayani di Tanah Karo, Sumatera Utara. Kami 
merasa sangat diberkati, khususnya dalam pelayanan guru Sekolah Minggu dan 
anak-anak Sekolah Minggu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati dan 
tetaplah memberkati banyak gereja di tanah air Indonesia ini. 
 
Redaksi: Kami akan berdoa kiranya Tuhan terus memberkati pelayanan teman-
teman di Sumatera Utara. Semoga semakin banyak orang yang diberkati melalui 
pelayanan kita bersama. Tuhan Yesus sangat baik!  

2. Yadi < raknarock_di77(at)xxxxxx >  

Melalui situs bio-Kristi saya bisa mengetahui banyak hal tentang tokoh-tokoh 
yang berpengaruh dalam perkembangan kekristenan. Tuhan memberkati. 
 
Redaksi: Kiranya teladan dari para tokoh kekristenan di situs Bio-Kristi dapat 
menjadi teladan dalam kita melayani Tuhan. Tuhan memberkati.  
 

3. Sien Hien < a_hien1970(at)xxxxx >  
 
Terima kasih Bapa, banyak hal di dalam situs ini yang memberkati, dan atas 
kasihNya saya boleh membaca kesaksian-kesaksian anak-anak-Mu di website 
ini. Terima kasih. JBU. 
 
Redaksi: Puji Tuhan. Semoga situs KEKAL boleh memberkati lebih banyak orang 
lagi. Tuhan Yesus memberkati.  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Februari 2013 

A. Sumbangan:  
Bambang W.  

 
50.000  01/02/2013  

Patikkos S.  
 

75.000  01/02/2013  
Budiharto S.  

 
50.001  04/02/2013  

Margiman  
 

1.500.000  04/02/2013  
NN (Jakarta)  

 
7.000.000  04/02/2013  

NN (Jakarta)  
 

2.000.000  04/02/2013  
Liauw Boen Kian  

 
1.000.000  04/02/2013  

Gianawati W.  
 

1.000.000  05/02/2013  
Sandy H.  

 
2.000.000  05/02/2013  

Rudhy H.  
 

21.000  05/02/2013  
Harjanto  

 
150.000  05/02/2013  

Candra W.  
 

1.000.000  05/02/2013  
Purdihwan  

 
400.000  06/02/2013  

9USB STTB  
 

495.000  06/02/2013  
NN (Solo)  

 
100.000  06/02/2013  

Harjanto  
 

150.000  06/02/2013  
Donny Eleazar  

 
150.000  06/02/2013  

Telaga  
 

500.000  08/02/2013  
Sentrosel P.  

 
500.000  11/02/2013  

Thessalonica  
 

20.000.000  12/02/2013  
Lukas H.  

 
2.500.000  12/02/2013  

Lukas H.  
 

2.500.000  12/02/2013  
JK Mauliate M.  

 
1.000.000  15/02/2013  

Tjahjadi  
 

10.000.000  19/02/2013  
Yay.Gloria  

 
13.702.500  19/02/2013  

Timotius A.  
 

50.000  20/02/2013  
Junus J.  

 
2.000.000  21/02/2013  

Basuki T.  
 

300.000  22/02/2013  
Yay.Gloria  

 
1.000.000  25/02/2013  

Fatimah  
 

350.000  26/02/2013  
NN  

 
500.000  27/02/2013  

Lidia S.  
 

2.000.000  27/02/2013  
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17USB dan 1 Parakaleo  
 

980.000  27/02/2013  
GKKK Bandung  

 
2.000.000  27/02/2013  

NN (Bandung)  
 

50.000  27/02/2013  
Daniel Liman  

 
100.000  28/02/2013  

Pembelian buku "Murid yg Radikal  
 

50.000  
 

Bunga Bank  
 

26.910  
 

Sumbangan lain  
 

195.500  
 

  
___________  

 
Total Sumbangan  77.445.911  

  

 
B. Pengeluaran:  
Beban admin  412.800  

  
Kas kecil  198.400  

  
Telp, listrik, dll  2.426.800  

  
Beli kabel VGA, baterai pointer  110.000  

  
Beli USB  2.650.000  

  
Beli &pasang AC  2.680.000  

  
Buku perpustakaan  148.000  

  
Pelunasan sertifikat PESTA  100.000  

  
Seminar Progsif  165.000  

  
Tiket ke Jakarta & Bandung  2.070.500  

  
Tiket Yegar  302.000  

  
Tansportasi staf  400.000  

  
Kirim pos, paket  201.100  

  
JAMSOSTEK  618.300  

  
Kepegawaian  30.735.000  

  
AMD  2.500.000  

  
Lemari, rak, buffe & aquarium  2.750.000  

  
Konsumsi staf  2.889.000  

  
Persembahan kasih  1.000.000  

  
Admin bank  17.043  

  
 

___________  
  

Total Pengeluaran  52.373.943  
  

 
Terima kasih untuk partisipasi para Sahabat dan Pendukung YLSA dalam mendukung 
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pelayanan YLSA. Mari kita terus bekerja selama hari masih siang. Terpujilah Tuhan 
selama-lamanya.  

Bagi pembaca lain yang mendapat berkat dari pelayanan YLSA dan tergerak untuk 
mendukung dengan memberikan sumbangan dana bagi pelayanan YLSA, silakan 
mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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Stop Press: Pembukaan Kelas PESTA Guru Sekolah 
Minggu (GSM) Periode Juli/Agustus 2013  

Apakah Anda seorang guru sekolah minggu atau terlibat dalam pelayanan anak? Anda 
rindu diperlengkapi untuk mengembangkan kemampuan dan menajamkan visi Anda 
dalam mengemban tugas sebagai pelayan anak?  

Ikutilah kelas Guru Sekolah Minggu (GSM) periode Juli/Agustus 2013 melalui program 
Pendidikan Studi Teologi Awam (PESTA)! Kelas ini diselenggarakan oleh Yayasan 
Lembaga SABDA < http://ylsa.org > khusus bagi Anda yang terlibat dan terbeban dalam 
pelayanan anak. Diskusi akan dilakukan melalui milis diskusi (e-mail) dan berlangsung 
mulai tanggal 15 Juli -- 23 Agustus 2013.  

Daftarkanlah diri Anda sekarang juga ke Admin PESTA di < kusuma(at)in- christ.net >. 
Pendaftaran ditutup tanggal 10 Juni 2013. Jangan lewatkan kesempatan ini karena 
kelas terbatas untuk dua puluh peserta saja. Tidak dipungut biaya (Gratis)!  

Untuk melihat materi yang akan dipelajari dalam kelas PESTA GSM ini, silakan 
mengakses URL: < http://pesta.sabda.org/gsm_sil >  

 

 

  

http://ylsa.org/
http://pesta.sabda.org/gsm_sil
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BeritaYLSA 084/April-Mei/2013  
Dari YLSA 

Tuhan sungguh baik karena sejak berdirinya Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) sampai 
hari ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah visi dan misi yang Tuhan 
berikan sejak awal bagi YLSA dapat terus dijalankan sesuai dengan kehendak-Nya. 
Keajaiban pemeliharaan Tuhan sungguh kami rasakan, terutama melalui campur 
tangan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Jika Tuhan yang telah menggerakkan 
Anda untuk mendukung pelayanan ini, kami yakin keikutsertaan Anda dalam 
mendukung pelayanan YLSA sungguh sudah menjadi berkat besar bagi kemuliaan 
nama-Nya.  

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. AMD: Alkitab Mudah Dibaca (Oleh: Yudo)  

Jika ada orang bertanya pada saya, 'Apakah hal terbesar yang terjadi dalam 
hidupmu hingga saat ini?' Saya akan menjawab, 'Selain anugerah keselamatan 
dan pemeliharaan Tuhan lewat orang-orang yang saya kasihi, maka hal terbesar 
dalam hidup saya sampai saat ini adalah keterlibatan saya dalam proyek AMD.' 
Mungkin hal ini bukan saja yang terbesar, tetapi juga menjadi hal yang 
mendasari pertumbuhan iman saya dalam masa-masa yang akan datang....  

Baca selengkapnya tulisan Yudo : http://blog.sabda.org/2013/04/12/amd-alkitab-
mudah-dibaca/  

2. Monk, OCD, dan Pelayanan (Oleh: Kusumanegara )  

....Beberapa waktu yang lalu, YLSA kembali mengadakan pelatihan staf dengan 
metode menonton film bersama. Kali ini kami menonton film "Monk", sebuah 
serial TV AS yang menceritakan tentang seorang detektif bernama Adrian Monk. 
Monk adalah detektif yang terkenal dengan ‘keunikannya’ sebagai penderita 
‘OCD’. OCD atau “Obsessive-Compulsive Disorder” (gangguan obsesif-
kompulsif) adalah sebuah gangguan kecemasan yang ditandai dengan 
munculnya secara tetap pikiran, perasaan, dan tingkah laku yang dilakukan 
berulang-ulang dan sulit dikendalikan....  

Baca selengkapnya tulisan Kusumanegara: 
http://blog.sabda.org/2013/04/26/monk-ocd-dan-pelayanan/  

3. Perayaan Paskah YLSA 2013 (Oleh: Doni )  

....Secara pribadi, saya juga sangat senang dengan tema yang dipilih pada 
perayaan Paskah tahun ini yaitu “Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia- sialah 
iman kita” (1 Korintus 15:14). Tema firman Tuhan malam itu dibawakan oleh Pdt. 
Nathanael Harinoto. Beliau adalah seorang pelayan Tuhan yang 
menggembalakan sebuah jemaat di Kota Sragen....  

Baca selengkapnya tulisan Doni: http://blog.sabda.org/2013/04/26/perayaan-
paskah-ylsa-2013/  

4. Alkitab: Sulit/Mudah Dibaca? (Oleh: Jing-Jing )  

....Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah salah satu yayasan Kristen di 
Indonesia yang memberikan perhatian yang sangat besar kepada Alkitab. 
Memang sudah ada banyak versi Alkitab, tetapi YLSA melihat bahwa masyarakat 
Kristen Indonesia membutuhkan sebuah Alkitab baru yang mudah dibaca. Alkitab 
yang mudah dibaca ini memiliki semangat yang sama dengan Alkitab Bahasa 

http://blog.sabda.org/2013/04/12/amd-alkitab-mudah-dibaca/
http://blog.sabda.org/2013/04/12/amd-alkitab-mudah-dibaca/
http://blog.sabda.org/2013/04/26/monk-ocd-dan-pelayanan/
http://alkitab.mobi/?1+Korintus+15%3A14
http://blog.sabda.org/2013/04/26/perayaan-paskah-ylsa-2013/
http://blog.sabda.org/2013/04/26/perayaan-paskah-ylsa-2013/
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Inggris yang disebut “Easy-to- Read Version” (ERV). Proses pengerjaan Alkitab 
ini sebenarnya sudah dimulai oleh tim dari Yasuma, dan YLSA mengambil 
bagian untuk melakukan pengeditan agar menghasilkan Alkitab yang bukan 
hanya enak dan mudah dibaca, tetapi juga setia kepada Alkitab dalam bahasa 
aslinya. Sampai saat ini pengerjaan pengeditan memasuki tahap-tahap 
terakhir....  

Baca selengkapnya tulisan Jing-Jing: http://blog.sabda.org/2013/04/30/alkitab-
sulitmudah-dibaca/  

5. Pelatihan SABDA untuk Sinode Gereja Isa Almasih di Semarang (Oleh: Joko)  

....Pada saat saya membawakan presentasi dan mencoba mengajak para hamba 
Tuhan untuk mempraktikkan bagaimana menggunakan software SABDA, saya 
menemukan beberapa pertanyaan yang menambah wawasan saya, khususnya 
tentang versi terjemahan Alkitab, apa saja yang paling diinginkan oleh pengguna 
software SABDA, dan beberapa sumber bahan yang diinginkan. Bahkan, ketika 
saya tidak bisa menjawab pertanyaan yang diajukan, beberapa peserta justru 
membantu menjawab. Apa yang disampaikan menambah wawasan bagi 
semuanya yang belum tahu (termasuk saya... hehehe....)....  

Baca selengkapnya tulisan Joko: http://blog.sabda.org/2013/05/23/pelatihan-
sabda-untuk-sinode-gereja-isa-almasih-di-semarang/  

6. Pelatihan SABDA di STA Tiranus Bandung (Oleh: Zorin)  

....Pada hari pertama, kami mengadakan pelatihan penggunaan software SABDA 
untuk para mahasiswa S1 yang sedang menempuh studi di STA Tiranus. 
Ternyata, ada banyak mahasiswa yang belum paham menggunakan IT, tetapi 
banyak juga di antara mereka yang mau belajar menggunakan software SABDA 
dan mereka tampak takjub akan potensi dari software ini. Software SABDA 
memiliki banyak fitur dan dilengkapi dengan sumber-sumber bahan biblika yang 
sangat mempermudah menyiapkan khotbah....  

Baca selengkapnya tulisan Zorin: http://blog.sabda.org/2013/05/24/pelatihan-
sabda-di-sta-tiranus-bandung/  

  

http://blog.sabda.org/2013/04/30/alkitab-sulitmudah-dibaca/
http://blog.sabda.org/2013/04/30/alkitab-sulitmudah-dibaca/
http://blog.sabda.org/2013/05/23/pelatihan-sabda-untuk-sinode-gereja-isa-almasih-di-semarang/
http://blog.sabda.org/2013/05/23/pelatihan-sabda-untuk-sinode-gereja-isa-almasih-di-semarang/
http://blog.sabda.org/2013/05/24/pelatihan-sabda-di-sta-tiranus-bandung/
http://blog.sabda.org/2013/05/24/pelatihan-sabda-di-sta-tiranus-bandung/
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Mengenal YLSA:  Alkitab Audio: Bahasa Suku Terbaru! 

Tahukah Anda bahwa Yayasan Lembaga SABDA juga menyediakan rekaman teks 
Alkitab yang disuarakan atau dibacakan? Dengan teknologi audio, teks Alkitab tidak 
hanya bisa dibaca dengan cara konvensional (menggunakan indra penglihatan), tetapi 
juga bisa "dibaca" dengan cara didengarkan (menggunakan indra pendengaran). Roma 
10:17 mengingatkan kita bahwa, "... iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran 
oleh firman Kristus", karena itu semangat menyebarkan Alkitab 'bersuara' adalah 
semangat alkitabiah. Dengan tersedianya Alkitab Audio, kita bisa menikmati firman 
Tuhan kapan saja dan di mana saja kita berada, khususnya ketika kita tidak bisa 
memegang buku Alkitab, seperti jika sedang dalam perjalanan dll.. Alkitab audio juga 
dapat menjadi pendamping saat kita sedang melakukan penyelidikan Alkitab supaya 
menambah kecermatan kita mengamati firman Tuhan yang kita baca.  

Namun, manfaat ketersediaan Alkitab Audio yang paling utama adalah untuk melayani 
orang-orang buta atau yang memiliki gangguan penglihatan, seperti mereka yang sudah 
lanjut usia atau yang harus terbaring karena sakit. Juga sangat bermanfaat untuk 
melayani mereka yang buta huruf karena mereka sangat membutuhkan firman Tuhan 
yang memberikan kuasa keselamatan. Bagi anak-anak muda, dan bahkan anak-anak, 
Alkitab audio menjadi cara mudah untuk mereka mendengarkan firman Tuhan karena 
kami menyediakannya dalam format MP3 sehingga mereka dapat memasangnya di HP 
atau MP3 player dan mendengarkannya di mana saja.  

Secara khusus, Alkitab audio juga dapat digunakan untuk melayani mereka yang ingin 
mendengarnya dalam bahasa ibu mereka, yaitu bahasa daerah. Oleh karena itu, YLSA 
juga menyebarkan Alkitab Audio dalam berbagai bahasa suku. Alkitab audio berbahasa 
suku ini diperoleh dari http://FaithComesByHearing.com. Sejauh ini, Alkitab audio yang 
telah disebarkan YLSA dalam bahasa adalah: Alkitab Bahasa Aceh, Bali, Jawa, Malay, 
Madura, Nias, dan Sunda. Ada lima Alkitab audio terbaru yang hadir dalam bahasa:  

• Bahasa Tabaru - http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_tabaru_full  

• Makassar - http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_makasar_full  

• Rote - http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_rote_full  

• Bambam - http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_bambam_full  

• Napu - http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_napu_full  

YLSA sangat bersyukur dapat terus menyediakan Alkitab audio dalam berbagai bahasa 
suku karena semakin banyak Alkitab dalam bahasa suku yang disediakan, semakin 
banyak pula jiwa yang dapat dijangkau untuk mendengarkan Injil kebenaran Tuhan, 
terutama di pelosok-pelosok Indonesia. Semua daftar Alkitab audio yang disebarkan 
YLSA dalam berbagai bahasa dapat Anda peroleh dengan mengunduhnya di situs 
http://audio.sabda.org  

http://alkitab.mobi/?Roma+10%3A17
http://alkitab.mobi/?Roma+10%3A17
http://faithcomesbyhearing.com/
http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_tabaru_full
http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_makasar_full
http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_rote_full
http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_bambam_full
http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_napu_full
http://audio.sabda.org/
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Pokok Doa Pelayanan YLSA  

1. Ucapan Syukur untuk Ibadah dan Perayaan Paskah YLSA 5 April 2013 
Bersyukur atas terselenggaranya ibadah dan perayaan Paskah YLSA pada 
tanggal 5 April 2013. Ibadah dapat berjalan lancar dan para tamu undangan yang 
hadir meliputi semua staf YLSA, mantan staf, keluarga staf, dan mitra-mitra 
YLSA boleh mengalami sukacita bersama.  

Pokok doa: Bersyukur karena Tuhan Yesus senantiasa mengingatkan semua 
staf YLSA untuk terus mengalami anugerah keselamatan yang telah diberikan-
Nya. Biarlah Tuhan terus berkarya dalam hidup kami.  

2. Roadshow di GIA Semarang, 2 Mei 2013 YLSA telah mengadakan roadshow 
pelatihan Software SABDA kepada para hamba Tuhan Gereja Isa Almasih (GIA) 
untuk wilayah Semarang. Pelatihan yang diadakan tanggal 2 Mei 2013, pukul 
17.00 - 21.00 bertempat di YSKI itu dihadiri oleh 27 orang.  

Pokok doa: Doakan agar melalui pelatihan ini Tuhan menolong para peserta 
untuk dapat menyiapkan khotbah dengan lebih baik dengan menggunakan 
software SABDA. Kiranya, kerinduan mempelajari firman Tuhan dengan efisien 
menjadi semakin terpenuhi.  

3. Baksos dan "nonton bareng" di Persekutuan Pemulung Biji Mata Yesus, 14 Mei 
2013 Tanggal 14 Mei yang lalu, YLSA mengadakan acara bakti sosial dan 
nonton bareng film "Jesus' Story for Children" bersama Persekutuan Pemulung 
Solo "Biji Mata Yesus". Bersyukur karena acara boleh berjalan dengan lancar 
dan Injil boleh diberitakan.  

Pokok doa: Dukung dalam doa agar Tuhan menumbuhkan benih firman Tuhan 
yang telah ditaburkan di antara saudara-saudara kita, anggota persekutuan 
pemulung. Semoga benih itu bertumbuh dan menghasilkan banyak buah bagi 
kemuliaan nama Tuhan.  

4. Persiapan Roadshow SABDA untuk Gereja Isa Almasih (GIA) se-Indonesia, 25-
27 Juni 2013 Pada tanggal 25-27 Juni 2013, akan dilaksanakan pelatihan 
software SABDA di Semarang untuk kalangan hamba Tuhan GIA. Pelatihan ini 
akan berupa Lokakarya 'Pengenalan Program SABDA dan Produk-produk 
Pelayanan YLSA' untuk melengkapi pelayanan para hamba Tuhan GIA.  

Pokok Doa: Berdoa untuk persiapan yang kami lakukan, biarlah Tuhan yang 
memimpin kami supaya kami bisa memperlengkapi setiap hamba Tuhan yang 
hadir dengan kemampuan menggali firman Tuhan dengan software Alkitab 
SABDA.  

5. Persiapan Publikasi 40 Hari Doa YLSA senantiasa rindu untuk berdoa bagi 
Bangsa Indonesia, khususnya bagi mereka yang belum percaya kepada Kristus. 
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Selama bulan puasa, YLSA akan bekerja sama dengan pelayanan 40 Hari Doa 
untuk menyebarkan publikasi 40 Hari Doa.  

Pokok Doa: Doakan untuk kerjasama YLSA dengan pelayanan 40 Hari Doa 
untuk berdoa bagi suku-suku di Indonesia yang mayoritas belum mengenal 
Kristus  

6. Divisi Baru di YLSA Pada bulan Mei, YLSA akan membentuk divisi baru, yaitu 
divisi Training. Divisi ini nantinya akan bertanggung jawab untuk semua kegiatan 
pelatihan yang diadakan oleh YLSA. Dengan adanya divisi Training, diharapkan 
segala urusan roadshow YLSA akan dapat ditangani dengan lebih baik dan 
efektif. Diharapkan pula, program "Training for Trainers" dapat segera 
diwujudkan tahun ini.  

Pokok doa: Doakan agar divisi ini dapat semakin melengkapi pelayanan YLSA 
dan dapat semakin memperlengkapi lebih banyak orang, khususnya penggunaan 
TI, bagi pelayanan tubuh Kristus.  

7. Kebutuhan Staf Baru YLSA Bersyukur jika pelayanan YLSA boleh semakin 
berkembang dan menjadi berkat bagi banyak orang. Namun, seiring dengan 
perkembangan ini, YLSA semakin membutuhkan staf yang memiliki keahlian 
sebagai programmer IT. Untuk informasi lowongan terbaru di SABDA, silakan 
masuk ke halaman: http://ylsa.org/lowongan/  

Pokok doa: Berdoalah bersama kami agar Tuhan mengirimkan lebih banyak 
bekerja di ladang Tuhan, secara khusus untuk melayani di YLSA sebagai 
programmer.  

8. Staf Baru YLSA Bersyukur kepada Tuhan karena Sdr. Yegar Sahaduta telah 
menyelesaikan masa percobaan dua bulan dan resmi menjadi staf tetap YLSA 
sebagai tim di divisi Web.  

Pokok doa: Doakan agar Sdr. Yegar dapat efektif melayani Tuhan di YLSA. 
Kiranya Tuhan tambahkan kemampuan seiring dengan semangatnya melayani 
Tuhan.  

  

http://ylsa.org/lowongan/
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Surat untuk YLSA  

1. Elly Amalya Situmorang (dari Facebook-YLSA) 
 
Syaloom puji Tuhan.... Saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada 
Yayasan Lembaga SABDA sudah mengirimkan DVD library anak 1.2 ke gereja 
tempat saya melayani. Kami merasa sangat terberkati, khususnya dalam 
pelayanan Sekolah Minggu. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih banyak, 
semoga kita tetap bisa bekerja sama ke depannya dalam pelayanan di ladang 
Tuhan... GBU. 
 
Redaksi: Puji Tuhan, kami juga sangat bersyukur untuk pelayanan Ibu di tanah 
Karo. Semoga adik-adik sekolah minggu di sana terus bertumbuh dalam 
pengenalan akan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.  
 

2. Parulian Simarmata (dari Facebook e-BinaAnak) 
 
Silabus (PESTA GSM) sudah saya download dan sudah saya baca komplit satu 
setengah tahun yang lalu. Buku referensi sudah saya baca, kecuali empat buku 
Teknik Mengajar, Practical Strategies for Making a Lasting Difference in Young 
Lives, Penuntun Sekolah Minggu, Buku Pintar Sekolah Minggu (Percetakan 
Gandum). Keempat buku itu selalu saya tulis taruh di dompet, saya hunting buku 
itu sampai sekarang belum ketemu, baik di TB Kalam Hidup, Immanuel, Gunung 
Mulia. Saya baru satu setengah tahun terpanggil jadi GSM, saya selalu 
semangat untuk baca buku tentang dunia sekolah minggu dan saya pernah 
selesai mengikuti pembinan GSM bersertifikasi di GKI. Semakin banyak 
membaca buku tentang sekolah minggu semakin terasalah susahnya menjadi 
GSM yang ideal. Dalam kesempatan ini, saya ucapkan terima kasih atas silabus 
GSM yang dimuat di website, sungguh sangat banyak menolong saya, dan juga 
terima kasih atas DVD yang dikirim kepada saya. Tuhan memberkati pengelola 
situs ini. Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. 
 
Redaksi: 
Terima kasih banyak Parulian Simarmata atas sharingnya yang sungguh 
membawa sukacita bagi kami. Terus bersemangat melayani Tuhan ya Bu. Jika 
rindu mengikuti kelas diskusi PESTA GSM silakan menghubungi < kusuma@in-
christ.net >.  

 
3. Wenny Chandra < synmas1(at)xxxxx > 

 
Saya bersyukur sekali kepada teman-teman di YLSA yang telah banyak 
membantu pengenalan akan Tuhan. Saya juga bisa mendapatkan kesempatan 
untuk melayani sesuai bidang saya. Terima kasih sekali YLSA. Saya percaya 
Tuhan akan memberkati setiap pengurus dengan berlimpah. 
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Redaksi: 
Shalom, kami doakan agar Tuhan memberkati dan memperlengkapi pelayanan 
Saudara. Semoga kita dapat terus saling berbagi dan bersama-sama melayani 
bagi kemuliaan nama Tuhan.  
 

4. Lau J.M < lauranjes(at)xxxxx > 
 
Saya bersyukur kepada Tuhan atas adanya situs ini sebagai salah satu alat 
dalam pekabaran Injil. Sebenarnya saya ingin terlibat dalam pelayanan ini, 
namun karena hal seperti ini bukan bidang saya, biarlah saya bantu dalam doa. 
Dan melayani Tuhan dan memberitakan Injil sesuai bidang saya. Jesus bless. 
 
Redaksi: 
Doa orang benar sangatlah besar kuasanya! Terima kasih untuk doa yang 
dinaikkan bagi kemajuan pelayanan YLSA. Mari kita berjuang bagi nama-Nya!  
 

5. Yosef Arie Setyawan < oceph(at)xxxxx > 
 
Luar biasa di mana Tuhan memperlengkapi anak-anak-Nya untuk bisa berperan 
dalam dunia TI seperti SABDA ini. Berharap Tuhan juga sedang memperlengkapi 
saya untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa melalui dunia TI. 
 
Redaksi: 
Ya, mari bersama menggunakan TI bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya kita 
dapat saling berbagi sehingga semakin banyak jiwa dimenangkan melalui TI.  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan April 2013 

A. Sumbangan:  
Daniel L.  

 
100.000  01/04/2013  

Budiharto S.  
 

50.001  01/04/2013  
Bambang W.  

 
50.000  01/04/2013  

Chandra W.  
 

1.000.000  01/04/2013  
Andrias H.  

 
1.000.000  03/04/2013  

NN Jakarta  
 

2.000.000  03/04/2013  
NN Jakarta  

 
7.000.000  03/04/2013  

Sandy H.  
 

2.000.000  04/04/2013  
TELAGA  

 
500.000  04/04/2013  

Robert H.  
 

2.500.000  08/04/2013  
Rudi H.  

 
1.000.000  09/04/2013  

Donny E.  
 

100.000  09/04/2013  
Lukas H.  

 
5.000.000  10/04/2013  

Harjanto  
 

150.000  10/04/2013  
Martuaando R.  

 
150.000  10/04/2013  

Susana Y.  
 

300.000  11/04/2013  
NN Solo  

 
100.000  12/04/2013  

Andy K. A.  
 

500.000  17/04/2013  
Tjahjadi  

 
10.000.000  17/04/2013  

Roadshow Tiranus  
 

50.000  18/04/2013  
Roadshow Tiranus  

 
65.000  18/04/2013  

Roadshow Tiranus  
 

100.000  18/04/2013  
Roadshow Tiranus  

 
100.000  18/04/2013  

Roadshow Tiranus  
 

150.000  18/04/2013  
Roadshow Tiranus  

 
200.000  18/04/2013  

Mhs STA Tiranus  
 

300.000  18/04/2013  
10USB Roadshow  

 
595.000  18/04/2013  

STA Tiranus  
 

2.500.000  18/04/2013  
Johanes S.  

 
1.000.000  19/04/2013  

Wiseno A. P.  
 

500.000  22/04/2013  
JK Mauliate M.  

 
600.000  22/04/2013  

Margiman  
 

2.000.000  24/04/2013  
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Josephine L.  
 

200.000  25/04/2013  
Yayasan Gloria  

 
1.000.000  25/04/2013  

Luki F Hardian  
 

500.000  25/04/2013  
Anton P.  

 
1.000.000  29/04/2013  

Daniel L.  
 

100.000  30/04/2013  
GKI Sorogenen  

 
200.000  30/04/2013  

Bunga Bank  13.103  
  

Sumbangan lain  267.300  
  

  
___________  

 
Total Sumbangan  

 
44.840.404  

 

 
B. Pengeluaran  
Beban Admin  

 
838.200  

 
Kas Kecil  

 
204.300  

 
Telp, listrik, dll  

 
2.360.300  

 
100USB  

 
5.400.000  

 
CDR  

 
107.500  

 
Buku Perpustakaan  

 
549.700  

 
Kiriman pos, paket  

 
107.000  

 
Kepegawaian  

 
29.565.000  

 
JAMSOSTEK  

 
698.300  

 
Konsumsi Staf  

 
1.830.300  

 
Roadshow Bandung  

 
1.365.000  

 
Paskah  

 
924.500  

 
PBB  

 
612.844  

 
Persembahan untuk staf  

 
1.200.000  

 
Seminar Staf  

 
60.000  

 
Glass Block  

 
2.250.000  

 
Kaos Staf  

 
1.137.700  

 
Admin Bank  

 
14.198  

 
  

___________  
 

Total Pengeluaran  49.224.842  
  

 
Kami sangat bersyukur untuk partisipasi para Sahabat dan Pendukung YLSA bagi 
kemajuan pelayanan YLSA. Doakan agar Tuhan terus memimpin kami dengan visi yang 
semakin jelas.  
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Bagi pembaca lain yang mendapat berkat dari pelayanan YLSA dan tergerak untuk 
mendukung dengan memberikan sumbangan dana bagi pelayanan YLSA, silakan 
mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 085/Juni/2013  
Dari YLSA 

Terima kasih atas kesabaran Anda menantikan penerbitan Berita YLSA. Pada bulan 
Juni yang lalu, Yayasan Lembaga SABDA mendapatkan berkat Tuhan yang berlimpah 
karena boleh menyaksikan renovasi gedung baru yang Ia berikan buat kami. Walaupun 
renovasi masih berjalan, tetapi kami yakin renovasi akan selesai sesuai dengan waktu 
Tuhan.  

"God is good! Praise the Lord!"  

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. Indahnya Berbagi Kasih Tuhan (Oleh: Ryan)  

... Satu kerinduan kami melalui momen ini adalah menjadi saluran berkat bagi 
orang lain. Karena itu, kami mulai merencanakan "aksi sosial SABDA". Berbagai 
ide kreatif telah banyak diusulkan oleh teman- teman dan akhirnya kami sepakat 
untuk mengadakan acara nonton bareng bersama anggota Persekutuan 
Pemulung Solo, "Biji Mata Yesus". Film yang kami tonton adalah "Jesus Story for 
Children" yang diambil dari DVD Library SABDA Anak 1.2  

Baca selengkapnya tulisan Ryan: http://blog.sabda.org/2013/06/18/indahnya-
berbagi-kasih-tuhan/  

2. Presentasi A.L.A.T. di Yogyakarta dan Klaten (Oleh: Yochan dan Ade)  

... Aku memulai dengan menjelaskan mengapa perlu mempelajari A.L.A.T. untuk 
menggunakan Software SABDA. A.L.A.T. Adalah singkatan dari empat metode 
studi Alkitab yang sangat umum digunakan untuk melakukan pendalaman 
Alkitab, yaitu Ayat, Leksikal, Asosiasi, dan Topikal. Semboyan kami adalah "Alat 
yang baik akan memberikan hasil yang baik". Software SABDA adalah seperti 
kotak peralatan yang sangat lengkap, yang kami siapkan untuk menolong para 
hamba Tuhan melakukan studi Alkitab dengan baik ....  

Baca selengkapnya tulisan Yochan dan Ade: 
http://blog.sabda.org/2013/06/26/presentasi-a-l-a-t-di-yogyakarta-dan-klaten/  

3. Wawancara dengan Instruktur Senam YLSA: Berlian Sri Marmadi (Oleh: Jesica)  

... Pada Jumat, 28 Juni 2013 pkl. 07.00, yaitu hari ini, banyak staf YLSA 
berkumpul di halaman Griya SABDA. Ada apakah? Ternyata Pak Berlin 
(panggilan kerennya) nampang sebagai instruktur senam pagi di YLSA, debutnya 
yang pertama. Kata Pak Berlin, ide mengadakan acara senam ini dicetuskan oleh 
Om Doni saat diminta mengusulkan sesuatu yang kreatif, yang bisa dilakukan di 
lingkungan kantor. Selain itu, acara senam ini memang diperlukan untuk 
kebugaran tubuh staf YLSA ....  

Baca selengkapnya tulisan Jesica: http://blog.sabda.org/2013/06/29/wawancara-
dengan-instruktor-senam-ylsa-berlian-sri-marmadi/  

 

 

 

http://blog.sabda.org/2013/06/18/indahnya-berbagi-kasih-tuhan/
http://blog.sabda.org/2013/06/18/indahnya-berbagi-kasih-tuhan/
http://blog.sabda.org/2013/06/26/presentasi-a-l-a-t-di-yogyakarta-dan-klaten/
http://blog.sabda.org/2013/06/29/wawancara-dengan-instruktor-senam-ylsa-berlian-sri-marmadi/
http://blog.sabda.org/2013/06/29/wawancara-dengan-instruktor-senam-ylsa-berlian-sri-marmadi/
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4. Ulang Tahun Ade dan Amidya  

Segenap pengurus dan keluarga besar YLSA mengucapkan selamat ulang tahun 
untuk Ade dan Amidya. Kami berdoa agar Tuhan tidak hanya menambahkan 
umur kepada Anda berdua, tetapi juga hikmat-Nya supaya semakin mengenal 
Dia dan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. "Happy Birthday to you!"  

Baca selengkapnya: Ade --> http://blog.sabda.org/2013/06/28/ulang-tahun-saya-
di-ylsa/ Amidya --> http://blog.sabda.org/2013/07/01/hari-spesial-buat-amidya/  

  

http://blog.sabda.org/2013/06/28/ulang-tahun-saya-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2013/06/28/ulang-tahun-saya-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2013/07/01/hari-spesial-buat-amidya/
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Mengenal YLSA: Griya SABDA 

Oleh: Elly + Yulia  

Saya sudah bekerja di YLSA sejak tahun 2001. Dari banyak tahun tersebut, saya 
merasa sangat bersyukur karena dapat melihat dengan mata kepala saya sendiri 
bagaimana YLSA bertumbuh dan berkembang. Campur tangan Tuhan sejak awal YLSA 
berdiri memang membuat kami yang sudah lama melayani di YLSA merasa takjub, 
bahkan kadang sulit percaya bahwa kami bisa sampai di mana kami sekarang ini 
berada. Namun, di sinilah kami sekarang. Tidak ada kesempatan untuk terus melihat ke 
belakang. Sebaliknya, kami dipacu untuk melihat ke depan, kepada rencana yang telah 
Tuhan tetapkan bagi YLSA. Dialah yang mendorong kami untuk terus maju dan pantang 
mundur.  

Salah satu pergumulan yang cukup lama kami doakan adalah kebutuhan perluasan 
kantor YLSA. Untuk mengembangkan pelayanan YLSA, kantor yang sekarang tidak lagi 
memadai. Rencana pengembangan kantor sudah pernah di-sharing-kan dan didoakan 
berkali-kali. Mulai dari membangun lantai kedua di atas kantor yang sekarang, sampai 
membeli lahan baru. Beberapa kali, kami melihat tanah yang dijual, yang sangat dekat 
dengan lokasi kantor, yaitu di samping kanan, di samping kiri, di belakang, bahkan juga 
yang di depan. Banyak kesempatan, banyak tawaran, dan banyak pilihan, tetapi 
sepertinya Tuhan belum membuka pintu. Beberapa kali, kami kecewa karena sepertinya 
kesempatan itu ada di depan mata, tetapi ternyata kehendak Tuhan berkata lain. Tetapi, 
kami tidak pernah putus asa karena kami tahu Tuhan menyediakan yang terbaik. Kami 
terus berdoa karena kami mau mengikuti apa yang Tuhan mau, dan itu kembali 
menenangkan hati kami.  

Sekitar awal tahun 2012, akhirnya Tuhan memberikan rumah di depan kantor yang 
sekarang. Itu pun dengan pergumulan yang cukup panjang karena sebenarnya dua 
tahun sebelumnya rumah itu sudah jatuh ke tangan orang lain, bahkan sempat 
dibangun bangunan baru oleh pembelinya. Namun, "tidak ada yang mustahil bagi 
Tuhan" karena ternyata pemiliknya bangkrut dan Tuhan memberi kesempatan kepada 
YLSA untuk dapat membelinya. Akan tetapi, ini pun suatu perjalanan yang sangat 
panjang karena di balik semua ini, ada banyak sekali 'keajaiban' yang Tuhan tunjukkan 
kepada kami bahwa Dialah Pencipta dan Pemilik alam semesta ini. Dialah yang berhak 
memberikan kepada siapa yang Dia inginkan. Kami hanya bisa menunduk dan 
mengakui bahwa Allahlah Perencananya, dan kami hanyalah hamba-hamba-Nya.  

Sebagai Bendahara YLSA, saya tahu seharusnya tidak ada uang satu peser pun yang 
bisa kami sisihkan untuk membeli sebuah rumah. Menyediakan kebutuhan YLSA tiap 
bulan pun kadang kesulitan karena sering defisit, jadi mana mungkin untuk membeli 
rumah itu. Jadi, suatu mukjizat kalau dalam waktu dua minggu kami bisa menyediakan 
uang yang dibutuhkan. Namun, Allah bekerja di balik layar dan sudah menyediakan apa 
yang Dia inginkan. Melalui para Sahabat YLSA, Allah mencukupkan uang yang 
dibutuhkan, yang berupa pinjaman, untuk membeli rumah itu pada waktu- Nya. Akan 
tetapi, saya memikirkan tentang uang pinjaman yang tidak sedikit jumlahnya itu. Sejak 
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saya menjadi Bendahara YLSA, baru kali ini YLSA harus pinjam ke sahabat-sahabat 
YLSA. Terbayang dalam pikiran saya, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa 
mengembalikan semua pinjaman tersebut? Bahkan, untuk menanyakan kapan harus 
dikembalikan pun, kami tidak berani. Betapa terkejutnya kami ketika mengetahui bahwa 
ternyata pinjaman itu tidak perlu kami kembalikan karena semua diberikan untuk YLSA. 
"Sungguh luar biasa kasih Tuhan pada kita!" Hanya itu yang keluar dari mulutku. Tidak 
habis pikir dengan semua rencana Allah yang begitu besar untuk YLSA. Puji Tuhan!  

Kisah keajaiban Allah tidak berhenti sampai di sini. Setelah mendapatkan kunci rumah, 
semua staf YLSA masuk untuk melihat seluruh bangunan. Kami baru tahu ternyata 
bangunan itu masih belum siap pakai, perlu renovasi yang lumayan banyak untuk 
menjadi kantor yang kami inginkan. Masalah yang paling utama adalah banyaknya 
ruangan yang kecil dan tidak berventilasi sehingga udaranya pengap dan gelap. Selain 
itu, tidak ada kesegaran karena seluruh halaman sudah disemen sehingga tidak ada 
sisa tanah untuk ditanami tumbuhan. Setelah selesai mengurus urusan surat-menyurat, 
maka mulailah kami merencanakan renovasi. Dibutuhkan waktu yang cukup lama untuk 
merancang supaya bangunan itu bisa kami gunakan secara maksimal. Kelihatannya, 
kami hanya akan bisa melakukannya sedikit demi sedikit, sesuai dengan kemampuan 
keuangan yang ada. Pada pertengahan tahun 2012 mulailah kami melakukan renovasi.  

Puji Tuhan, pada Desember 2012, satu ruangan besar yang akan kami gunakan 
sebagai ruang perpustakaan dan sekaligus ruang training sudah bisa selesai direnovasi 
Tahap I. Kami sangat senang karena "Soft Opening" Griya SABDA, bersamaan dengan 
perayaan Natal YLSA 2012 dapat dilakukan di tempat yang baru. Tiga bulan kemudian 
(Maret 2013), renovasi Tahap II, yaitu satu ruang rapat, ruang dapur, dan dua kamar 
mandi bisa diselesaikan. Pada bulan April 2013, kami mulai merenovasi Tahap III, yaitu 
kantor utama YLSA yang terdiri dari dua lantai. Lantai kedua sudah dicor, lalu atap juga 
ditinggikan (karena aslinya hanya satu lantai). Renovasi kantor ini ternyata 
membutuhkan waktu dan biaya yang sangat banyak. Dan sampai blog ini saya tulis, 
renovasi kantor utama ini belum selesai. Doakan agar Tuhan menolong kami 
menyelesaikan renovasi ini dengan sebaik-baiknya dan sehemat-hematnya. Kalau 
Tuhan sudah menolong di masa yang lalu, saya percaya Ia akan terus menolong kami 
asal kami setia dan taat pada kehendak-Nya.  

Terpujilah Tuhan!  

Jika ada dari Pendukung dan Sahabat YLSA yang tergerak untuk ikut ambil bagian 
mendukung proyek renovasi Griya SABDA, silakan menggunakan informasi di bawah 
ini:  

Yayasan Lembaga SABDA a.n. Yulia Oeniyati BCA, no. rek.: 0790266579  

Atas dukungannya, kami mengucapkan banyak terima kasih.  

Berikut ini adalah laporan keuangan sementara untuk renovasi Griya SABDA:  
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Tagihan sementara dari kontraktor: Tagihan I: Rp 99.268.338 Tagihan II:Rp 26.017.635  

• Saat ini masih menunggu tagihan untuk renovasi kantor utama (tagihan yang 
terbesar) karena belum dilaporkan oleh pihak kontraktor.  

Cicilan sementara dari SABDA:  

Cicilan I: Rp 25.000.000  
Cicilan II:Rp 50.000.000  
Cicilan III:Rp 60.000.000  
 
Sumber: http://blog.sabda.org/2013/07/12/mengenal-ylsa-griya-sabda/  

 
 

  

http://blog.sabda.org/2013/07/12/mengenal-ylsa-griya-sabda/
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Pokok Doa Pelayanan YLSA  

1. Proyek AMD: Perubahan Nama Alkitab Mudah Dibaca (AMD) Menjadi Alkitab 
yang Terbuka (AYT)  

2. Pelatihan SABDA di GIA Semarang, 25 Juni 2013  

3. Publikasi 40 Hari Doa Bangsa-Bangsa  

4. Staf Magang YLSA  

5. Staf Baru YLSA  

1. Proyek AMD: Perubahan Nama Alkitab Mudah Dibaca (AMD) Menjadi Alkitab 
yang Terbuka (AYT)  

Proyek penyuntingan Alkitab Mudah Dibaca (AMD) masih terus berlanjut, tetapi 
seiring perkembangan proyek ini, YLSA memutuskan untuk mengubah nama 
'AMD' menjadi 'AYT' atau "Alkitab yang Terbuka". Nama Alkitab yang Terbuka 
(AYT) dipilih berdasarkan pada harapan bahwa orang-orang yang membaca dan 
memakai Alkitab ini akan menjadi 'terbuka' pengertiannya karena struktur bahasa 
dan pilihan katanya lebih mudah dipahami dan dimengerti.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberikan ketekunan dan ketelitian kepada 
Tim SABDA untuk menyelesaikan proyek penyuntingan AYT. Biarlah Roh kudus 
yang terus-menerus memberi semangat, terutama ketika kami merasa lelah 
secara jasmani dan rohani.  

2. Pelatihan SABDA di GIA Semarang, 25 Juni 2013  

Kami bersyukur karena pelatihan Software SABDA pada tanggal 25 Juni 2013 
yang lalu, untuk hamba-hamba Tuhan Gereja Isa Almasih (GIA) di Semarang, 
berjalan dengan lancar. Bersyukur atas antusiasme para peserta. Kiranya YLSA 
dapat menjadi bagian dari kerinduan para hamba Tuhan GIA untuk belajar firman 
Tuhan dengan menggunakan teknologi dan internet.  

Pokok doa: Doakanlah agar melalui pelatihan ini, Tuhan membuka wawasan 
para hamba Tuhan GIA Semarang sehingga mereka dapat semakin mencintai 
firman Tuhan dan membagikannya kepada jemaat supaya semakin bertumbuh.  

3. Publikasi 40 Hari Doa Bangsa-Bangsa  

Selama bulan Ramadan ini, YLSA telah turut ambil bagian dalam 40 Hari Doa 
bagi bangsa-bangsa yang belum mengenal kasih karunia Kristus. Bahan 40 Hari 
Doa bagi bangsa-bangsa ini terdiri atas bahan untuk 10 hari doa bagi suku-suku 
bangsa yang ada di Indonesia dan 30 hari doa bagi bangsa-bangsa lain yang 
ada di seluruh dunia.  
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Pokok doa: Kiranya Roh Tuhan bekerja di antara orang-orang yang mencari 
Tuhan dan yang sedang menjalankan ibadah puasa. Perjumpaan pribadi dengan 
Tuhan akan membuka mata mereka untuk mengenal Pencipta yang sejati.  

4. Staf Magang YLSA  

Pada pertengahan bulan Juli, YLSA menerima dua staf magang dari Universitas 
Sanata Dharma, Yogyakarta, yaitu Sdri. Rency dan Sdr. Jojo. Kedua staf 
magang tersebut sedang membantu dua proyek di divisi ITS (Information and 
Technology Service). Bersyukur untuk kerinduan mereka melayani Tuhan 
selama beberapa bulan ini di YLSA.  

Pokok doa: Doakan untuk Sdri. Rency dan Sdr. Jojo supaya mereka dapat 
menyerap pengalaman yang berharga, terkhusus bagaimana menggunakan 
pengetahuan mereka tentang IT untuk melayani Tuhan.  

5. Staf Baru YLSA Bersyukur untuk Sdr. Suparjoko T.A. Yang telah menyelesaikan 
masa percobaan dua bulan, dan kini secara resmi telah bergabung menjadi staf 
tetap YLSA untuk divisi Training.  

Pokok doa: Doakan agar Sdr. Joko (panggilan akrabnya) semakin diperlengkapi 
untuk dapat melayani Tuhan dengan baik. Kiranya Tuhan menumbuhkan 
semangat belajarnya sehingga dapat dipakai Tuhan untuk memuliakan nama-
Nya.  
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Surat untuk YLSA  

1. Empy Lessy (via Facebook Comment) Saya bersyukur dan berterima kasih kepada 
Tuhan Yesus dengan adanya lembaga pelayanan Kristen seperti ini, yang telah menjadi 
berkat bagi saya dan bahkan orang lain juga. GBU.  

Redaksi: Terpujilah Tuhan. Doakan agar semakin banyak orang dapat kami layani 
sehingga karya Tuhan semakin nyata di dunia ini.  

2. Umbu Sogara (via Facebook Comment) Artikel-artikelnya sangat membantu dalam 
proses pendewasaan iman saya. Terima kasih.  

Redaksi: Shalom, semoga kita bisa terus berbagi dan bertumbuh bersama di dalam 
pengenalan kita akan Kristus.  

3. Yosef Arie Setyawan < oceph@xxxxxx > Luar biasa. Tuhan memperlengkapi anak-
anaknya untuk bisa berperan dalam dunia IT seperti SABDA ini. Berharap Tuhan juga 
sedang memperlengkapi saya untuk bisa menjangkau jiwa-jiwa melalui dunia IT.  

Redaksi: Sungguh bersyukur jika semakin banyak pribadi yang terpanggil untuk 
menggunakan IT bagi kemuliaan-Nya. Kiranya Anda semakin diperlengkapi dengan visi 
untuk menjangkau lebih banyak orang bagi Kristus. Tuhan memberkati.  

4. Dheddy Tan < dheddytan@xxxxxx > Biarlah berkat dan karunia Allah melimpah 
kepada Yayasan Lembaga SABDA. Thanks God ...!  

Redaksi: Praise God! Pelayanan ini boleh ada hingga hari ini pun karena Allah yang 
memperkenankannya. Mari terus melangkah dan tak menjadi lelah dalam pelayanan 
bagi Dia.  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Mei 2013 

A. Sumbangan  
Budiharto S.  

 
50.001  01/05/2013  

Bambang W.  
 

50.000  01/05/2013  
Chandra W.  

 
1.000.000  01/05/2013  

Lukas H.  
 

5.000.000  02/05/2013  
P.K.Tiong  

 
2.000.000  02/05/2013  

GIA Semarang  
 

2.500.000  03/05/2013  
13USB (Roadshow)  

 
715.000  03/05/2013  

Parakaleo (Roadshow)  
 

55.000  03/05/2013  
NN (Jakarta)  

 
2.000.000  06/05/2013  

NN (Jakarta)  
 

7.000.000  06/05/2013  
Erwandi  

 
200.000  07/05/2013  

Sandy H.  
 

2.000.000  08/05/2013  
TELAGA  

 
500.000  08/05/2013  

Donny E.  
 

100.000  08/05/2013  
Harjanto  

 
100.000  10/05/2013  

Harjanto  
 

150.000  10/05/2013  
Leo D.  

 
3.700.000  13/05/2013  

Suryo A.S.  
 

2.000.000  13/05/2013  
Mauliate M.  

 
300.000  14/05/2013  

Roosia  
 

500.000  15/05/2013  
Werie  

 
500.000  15/05/2013  

Andrias H.  
 

2.000.000  20/05/2013  
Janto H.  

 
70.000  20/05/2013  

Inge P.  
 

100.000  21/05/2013  
Gloria  

 
1.000.000  23/05/2013  

Tjahjadi  
 

12.000.000  29/05/2013  
Martuaando R.  

 
150.000  29/05/2013  

Feronica K.  
 

100.000  30/05/2013  
Daniel L.  

 
100.000  31/05/2013  

Lidia S.  
 

2.500.000  31/05/2013  
Fransiskus K.  

 
50.000  31/05/2013  

PenggantianPembelian buku  
 

895.000  
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Sumbangan lain  
 

284.600  
 

Bunga bank  
 

15.632  
 

  
___________  

 
Total Sumbangan  

 
49.685.233  

 

B. Pengeluaran  
Beban admin  

 
1.051.800  

 
Kas kecil  

 
227.600  

 
Telp, listrik, dll.  

 
2.463.900  

 
Service LCD projector  

 
775.000  

 
Buku perpustakaan  

 
3.250.959  

 
Cetak kartu nama  

 
450.000  

 
Kirim pos, paket  

 
309.100  

 
Roadshow Semarang  

 
176.000  

 
Seminar MRI  

 
220.000  

 
JAMSOSTEK  

 
658.400  

 
Kepegawaian  

 
31.330.000  

 
Konsumsi staf  

 
2.628.500  

 
Kontrak kos cewek  

 
7.000.000  

 
DP kontrak kos cowok  

 
500.000  

 
Pers.kasih untuk staf  

 
250.000  

 
Admin bank  

 
14.284  

 
  

___________  
 

Total Pengeluaran  
 

51.305.543  
 

 
Baca selengkapnya laporan keuangan YLSA di < http://www.ylsa.org/ >  

Terima kasih untuk pelayanan bersama dengan para Sahabat dan Pendukung YLSA. 
Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita ini supaya lebih banyak jiwa dilayani bagi 
kemuliaan nama-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  

http://www.ylsa.org/
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BeritaYLSA 086/Juli-Agustus/2013  
Dari YLSA 

Kami mohon maaf sebesar-besarnya kepada para Sahabat dan Pendukung YLSA 
karena kami terlambat mengirimkan Berita YLSA untuk edisi Juli-Agustus 2013. Kiranya 
hal ini tidak membuat Anda melupakan pelayanan YLSA.  

Beberapa berita kegiatan YLSA dapat Anda simak di bawah ini. Besar harapan kami, 
Anda terus berdoa bagi pelayanan YLSA. Terpujilah Tuhan yang menjaga dan 
memelihara kita semua. Selamat melayani Allah kita yang Mahabesar.  

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. Pelatihan SABDA untuk Sinode Gereja Isa Almasih Indonesia (Oleh: Gunung)  

... Acara pelatihan ini diselenggarakan oleh Sinode Gereja Isa Almasih (GIA) dan 
mereka akan melakukannya dalam 2 kloter, masing-masing dengan dua kelas, 
untuk durasi @4 jam. Kelas yang pertama adalah kelas pelatihan software 
SABDA oleh tim YLSA. Kelas yang kedua adalah kelas pengenalan teknologi 
dan internet yang dibawakan oleh salah satu divisi pelayanan GIA, yaitu divisi 
PIK (Pengembangan Informasi dan Komunikasi). Peserta pelatihan adalah para 
hamba Tuhan dari Sinode Gereja Isa Almasih. Tujuannya adalah supaya mereka 
bisa lebih "melek" teknologi dan internet, terutama supaya mereka dapat 
memanfaatkan fasilitas e-mail dan website Sinode GIA untuk menjadi sarana 
komunikasi dan korespondensi antaranggota Sinode GIA ....  

Baca selengkapnya tulisan Gunung: http://blog.sabda.org/2013/07/15/pelatihan-
sabda-untuk-sinode-gereja-isa-almasih-indonesia/  

2. Raker Mini YLSA (Oleh: Rency)  

... Ketika pertama kali aku memutuskan untuk magang di YLSA, aku hanya 
berpikir bahwa YLSA adalah software house yang membuat software Alkitab. 
Namun, pikiran itu berubah setelah aku mengikuti raker mini. Kenapa? Karena 
setelah melihat semua divisi melaporkan apa yang sudah mereka kerjakan 
selama setengah tahun ini, maka aku baru tahu ternyata YLSA bukan sekadar 
software house yang membuat software Alkitab. Banyak sekali yang dilakukan 
YLSA untuk menyebarkan firman Tuhan kepada semua orang melalui teknologi. 
"That’s amazing!" Yah, sama seperti cita-citaku untuk menggunakan semua 
kemampuanku untuk memuliakan nama Tuhan. Dalam raker ini, semua 
presentasi hasil kerja semua divisi selama setengah tahun dilaporkan dengan 
baik dan cukup jelas sehingga dapat menjawab semua pertanyaan yang ada di 
benakku ....  

Baca selengkapnya tulisan Rency: http://blog.sabda.org/2013/07/29/raker-mini-
ylsa/  

3. Piknik YLSA di Tawangmangu (Oleh: Ade)  

Pada tanggal 6 Juni 2013, sebagian besar staf YLSA sepakat untuk 
memanfaatkan waktu libur dengan piknik bersama ke Tawangmangu. Kami 
beruntung mendapatkan tempat yang nyaman untuk berlibur, berkumpul, dan 
bersekutu bersama menikmati hawa sejuk di objek wisata tersebut. Kami 
berangkat pukul tujuh pagi dalam kelompok 3 mobil pribadi. Beberapa staf masih 
terlihat sedikit "berkantong" mata, tetapi tetap antusias menyambut liburan ini ....  

http://blog.sabda.org/2013/07/15/pelatihan-sabda-untuk-sinode-gereja-isa-almasih-indonesia/
http://blog.sabda.org/2013/07/15/pelatihan-sabda-untuk-sinode-gereja-isa-almasih-indonesia/
http://blog.sabda.org/2013/07/29/raker-mini-ylsa/
http://blog.sabda.org/2013/07/29/raker-mini-ylsa/
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Baca selengkapnya tulisan Ade: http://blog.sabda.org/2013/07/31/piknik-ylsa-di-
tawangmangu/  

4. Roadshow SABDA untuk Pelayan GBI Keluarga Allah Solo (Oleh: Meland)  

Minggu kedua saya bergabung dengan YLSA, saya sudah diberi dua kali 
kesempatan untuk bersama-sama dengan beberapa rekan melakukan pelatihan 
menggunakan software SABDA. Nama saya Meland. Saya adalah staf baru 
keluarga besar YLSA di divisi ITS. Bagi saya, hal ini merupakan kesempatan 
emas karena selain dapat melayani peserta bagaimana menggunakan SABDA, 
saya juga sekaligus dapat melakukan adaptasi, baik dengan rekan-rekan kerja 
maupun dengan pelayanan ini sendiri ....  

Baca selengkapnya tulisan Meland: http://blog.sabda.org/2013/08/06/roadshow-
sabda-untuk-pelayan-gbi-keluarga-allah-solo/  

5. Selamat Ulang Tahun Pernikahan, Bu Yulia! (Oleh: Elly)  

Hari ini, kami semua merayakan ulang tahun pernikahan Ketua Yayasan 
Lembaga SABDA, Ibu Yulia, yang ke-23. Sebenarnya, ulang tahun pernikahan 
Ibu Yulia jatuh tepat tanggal 17 Agustus, bertepatan dengan ulang tahun 
kemerdekaan negara Indonesia. Namun, ....  

Baca selengkapnya tulisan Elly: http://blog.sabda.org/2013/08/19/selamat-ulang-
tahun-pernikahan-ke-23-bu-yulia/  

  

http://blog.sabda.org/2013/07/31/piknik-ylsa-di-tawangmangu/
http://blog.sabda.org/2013/07/31/piknik-ylsa-di-tawangmangu/
http://blog.sabda.org/2013/08/06/roadshow-sabda-untuk-pelayan-gbi-keluarga-allah-solo/
http://blog.sabda.org/2013/08/06/roadshow-sabda-untuk-pelayan-gbi-keluarga-allah-solo/
http://blog.sabda.org/2013/08/19/selamat-ulang-tahun-pernikahan-ke-23-bu-yulia/
http://blog.sabda.org/2013/08/19/selamat-ulang-tahun-pernikahan-ke-23-bu-yulia/
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Mengenal YLSA: SABDA dalam Konsultasi Misi Saat 2013 

Ditulis oleh: Yudo  

Pada tanggal 22 -- 25 Juli 2013 lalu, Yayasan Lembaga SABDA diundang untuk 
menjadi salah satu fasilitator workshop dalam acara Konsultasi Misi SAAT (KMS) ke-II 
yang diadakan di Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) Malang. Dalam perhelatan ini, 
YLSA dimasukkan dalam kategori Badan Penunjang Misi karena dianggap sebagai 
yayasan yang menyediakan sarana bahan-bahan misi. Tim SABDA yang ikut hadir 
adalah Ibu Yulia, Pak Joko, dan saya, disusul oleh Khenny yang datang keesokan 
harinya.  

Pukul 17.00, KMS II secara resmi dibuka dengan ibadah pembukaan yang dipimpin oleh 
Pdt. Daniel Lucas Lukito, Th.D. selaku rektor SAAT. Beliau mengangkat tema "Identitas 
dan Responsibilitas Seorang Kristen" yang mengajak peserta untuk merenungkan 
kembali identitas dirinya sebagai seorang manusia berdosa yang telah ditebus, serta 
tanggung jawab (sekaligus anugerah) yang harus dikerjakan sepanjang hidupnya.  

Seusai makan malam, panitia memperkenalkan wakil dari masing-masing bidang 
pelayanan misi yang akan memandu peserta dalam workshop. Kelompok workshop 
yang tersedia adalah: Pelayanan Misi STA (Suku-Suku Terabaikan), Pelayanan Misi 
Perkotaan, Pelayanan kepada TKI/W (Migrant Workers), Pelayanan Pendidikan, 
Pelayanan Medis, dan juga Bidang Penunjang Misi. Selain semua kelompok itu, ada 
satu kelompok lagi yang dikhususkan untuk menolong peserta yang di gerejanya belum 
memiliki departemen misi atau belum tahu bagaimana cara memulai pelayanan misi.  

Acara KMS diawali dengan Pleno I yang memperkenalkan tujuh lembaga misi melalui 
presentasi dan video singkat, di antaranya Yayasan Terang Nusa, Indonesian Care, 
Sending WEC Indonesia, Yayasan Sahabat Anak, EE (Evangelism Explosion), RS 
Serukam, dan ABD (Anak Asuh Bina Didik) BetZata, Sekolah Kristen Athalia, OMF 
Jakarta, Pelayanan TKW/I, RBC, FPP (Forum Penginjilan Papua), IT Ministry, MAF 
(Mission Aviation Fellowship), dan ditutup dengan presentasi SABDA.  

Hari berikutnya adalah acara workshop dari tujuh kelompok misi, dan peserta boleh 
memilih kelompok-kelompok workshop yang diinginkan sesuai dengan 
kebutuhan/ketertarikan misi mereka, baik secara pribadi maupun secara organisasi 
gerejanya. Saya dan Pak Joko mendampingi Ibu Yulia memimpin workshop kelompok 
SABDA. Dalam workshop tersebut, Bu Yulia membukakan kepada para peserta 
kemungkinan-kemungkinan untuk melayani bersama-sama dengan SABDA. Saya 
pribadi terkesan dengan peserta yang mengikuti workshop kami. Banyak dari mereka 
yang akhirnya melihat kemungkinan yang dapat mereka lakukan dengan menggunakan 
bahan- bahan dari SABDA. Saya juga dapat melihat bahwa banyak dari mereka yang 
sebelumnya tidak terlalu peduli terhadap teknologi, terutama yang berasal dari generasi 
tahun '70-an, kini dapat memandang teknologi sebagai salah satu cara Tuhan untuk 
memperluas Kerajaan-Nya di bumi ini. Pada workshop hari berikutnya, sekali lagi saya 
melihat antusiasme yang kuat dari para peserta. Kali ini, mereka tidak lagi menganggap 



Berita YLSA 2013 
 

56 
 

pelayanan misi melalui IT hanya bisa dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga mulai 
memikirkan untuk melibatkan generasi muda di gereja mereka yang notabene lebih 
akrab dengan teknologi masa kini.  

Selama KMS berlangsung, panitia juga menyediakan tempat bagi lembaga-lembaga 
misi yang diundang untuk membuka pameran/stand. Pameran ini dibuka pada saat- 
saat makan pagi, siang dan malam, supaya setelah selesai makan, peserta dapat 
berkunjung ke semua meja pameran untuk menjalin pertemanan yang lebih akrab 
dengan lembaga-lembaga misi ini. Meja pameran SABDA selalu ramai dikunjungi 
peserta karena mereka bisa mendapatkan berbagai macam produk SABDA untuk 
memperlengkapi pelayanan mereka. Saya, Pak Joko, Khenny, dan Bu Yulia, selalu siap 
sedia melayani peserta, termasuk membagikan CD-CD Alkitab Audio dan DVD Library 
Anak, menginstal software Alkitab SABDA di laptop, dan mengisikan aplikasi Alkitab di 
telepon genggam para peserta, dll.. Banyak peserta yang sangat bersyukur 
mendapatkan pelayanan kami, bahkan banyak yang menceritakan bagaimana SABDA 
telah banyak membantu pelayanan mereka selama ini.  

Setiap malam, acara selalu ditutup dengan doa malam bersama, tetapi ada satu waktu 
ketika doa malam yang berbeda bagi saya. Pembicara malam itu adalah Ibu Rahmiati. 
Setelah menyanyi sebuah lagu pujian, beliau mengajak seluruh peserta untuk berlutut 
dan berdoa secara pribadi. Saat berlutut untuk berdoa, saya mendengar isak dari 
sekitar saya. Kami semua merasakan hal yang sama, anugerah Tuhan bagi kami lebih 
besar dari semua pelayanan yang sudah dan yang akan kami kerjakan. Setelah itu, 
kami diajak untuk mencari rekan yang bukan dari kelompok kami untuk mendoakan apa 
saja yang kami anggap penting bagi berlangsungnya pelayanan yang sudah kami 
kerjakan.  

Banyak hal yang saya pelajari selama mengikuti KMS II ini, di antaranya adalah 
pentingnya kerja sama antarlembaga misi dan gereja Tuhan untuk menunaikan Amanat 
Agung Tuhan Yesus. Di acara ini, saya juga sempat bertemu dan berbincang-bincang 
dengan beberapa pekerja misi yang menceritakan pelayanan mereka kepada saya. Di 
antara mereka adalah seorang pekerja misi yang melayani di ladang pelayanan yang 
menurut saya sangat sulit. Darinya, saya semakin menyadari bahwa pelayanan yang 
saya dan staf SABDA lainnya lakukan melalui teknologi dan internet sungguh 
membantu pelayanan mereka yang harus melayani di lapangan. Kiranya, KMS II tahun 
ini dapat memacu anak-anak Tuhan untuk bekerja semakin keras dan bergandengan 
tangan demi kemuliaan Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Soli Deo Gloria!  

Baca selengkapnya tulisan Yudo:  

http://blog.sabda.org/2013/09/10/sabda-dalam-konsultasi-misi-saat-2013/  

 
 

  

http://blog.sabda.org/2013/09/10/sabda-dalam-konsultasi-misi-saat-2013/
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Pokok Doa Pelayanan YLSA  

1. Modul-Modul Terbaru di Situs Alkitab SABDA dan Software SABDA  

2. Ucapan Syukur atas Konsultasi Misi di Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT), 
Malang, 22 -- 25 Juli 2013  

3. Roadshow YLSA di GKKK Yogyakarta dan Pelatihan SABDA di GKJ Boyolali  

4. Penyelesaian Pembangunan Griya SABDA  

5. Proyek "Alkitab yang Terbuka" dan Proses Pengerjaan "Pustaka Terbuka"  

6. Kebutuhan Staf Bidang IT  

7. Staf Baru YLSA  

 
1. Modul-Modul Terbaru di Situs Alkitab SABDA dan Software SABDA 

 
Bersyukur divisi ITS telah melengkapi versi terjemahan Alkitab bahasa suku di 
situs Alkitab SABDA < http://alkitab.sabda.org >, meliputi Alkitab bahasa suku 
Balantak, Bambam, Gorontalo, Jawa, Sangir, Taa, dan Toraja. Selain sudah 
dipasang di situs Alkitab SABDA, bahan-bahan tersebut juga sudah dimasukkan 
sebagai modul-modul terbaru untuk software SABDA. Silakan mengunduhnya di 
situs SABDA.net < http://www.sabda.net >. 
 
Pokok doa: 
Bersyukur untuk bahan-bahan modul baru yang telah selesai diproses oleh divisi 
ITS. Berdoa agar Tuhan memakai bahan-bahan tersebut untuk kemajuan 
pelayanan-Nya di berbagai daerah yang memakai bahasa-bahasa Balantak, 
Bambam, Gorontalo, Jawa Sangir, Taa, dan Toraja.  
 

2. Ucapan Syukur atas Konsultasi Misi di Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT), 
Malang, 22 -- 25 Juli 2013 
 
Pada tanggal 22 -- 25 Juli 2013, Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) 
memfasilitasi pertemuan organisasi-organisasi dan hamba-hamba Tuhan yang 
terbeban dalam pelayanan misi di Indonesia di acara Konsultasi Misi. YLSA 
menjadi bagian dalam pertemuan tersebut dengan memperkenalkan pelayanan 
"IT 4 GOD" dalam dunia misi. Bersyukur untuk acara ini, termasuk lokakarya 
SABDA dan stand produk SABDA, yang boleh berjalan dengan lancar. Semoga 
peserta diberkati dengan pelayanan YLSA. (Silakan simak kolom Mengenal 
YLSA yang menyajikan laporan tentang acara KMS ini.) 
 
Pokok doa: Bersyukur untuk kebersamaan anak-anak Tuhan yang memiliki hati 
misi di acara Konsultasi Misi di SAAT, Malang. Kami percaya berkat yang didapat 

http://alkitab.sabda.org/
http://www.sabda.net/
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peserta dari pertemuan ini akan melebarkan jangkauan pelayanan Tuhan di 
Indonesia, dan banyak orang dapat dimenangkan dengan kasih Kristus. 
  

3. Roadshow YLSA di GKKK Yogyakarta dan Pelatihan SABDA di GKJ Boyolali 
 
Pada tanggal 24 Agustus 2013, tim SABDA berkesempatan untuk melayani di 
GKKK Yogyakarta dengan membagikan visi pelayanan Yayasan Lembaga 
SABDA kepada para pemuda dan remaja di gereja tersebut dan mengajak 
mereka untuk turut menggunakan teknologi bagi pelayanan tubuh Kristus. Di 
samping itu, kami juga telah memberikan pelatihan penggunaan Program 
SABDA kepada para hamba Tuhan di Boyolali, pada tanggal 26 Agustus 2013. 
Bersyukur untuk dua acara yang boleh berjalan dengan lancar, dan para peserta 
yang boleh terberkati melalui pelayanan kami. 
 
Pokok doa: Bersyukur untuk kesempatan melayani Tuhan di Yogyakarta dan 
Boyolali. Kiranya Tuhan menjangkau pemuda-pemudi untuk rindu menyebarkan 
firman Tuhan dengan gadget-gadget IT. Juga, melalui pelayanan YLSA, banyak 
hamba Tuhan dapat memakai IT untuk semakin giat memberitakan kebenaran 
firman Tuhan.  
 

4. Penyelesaian Pembangunan Griya SABDA 
 
Pada edisi Berita YLSA sebelumnya, kami telah membagikan pergumulan kami 
mengenai renovasi Griya SABDA. Bersyukur atas pimpinan yang Tuhan 
nyatakan dalam proses renovasi ini. Rasanya sudah tidak sabar menunggu 
renovasi ini selesai. Namun, kami percaya bahwa Tuhan yang empunya rencana, 
dan Ia pasti akan mewujudkannya. 
 
Pokok doa: Doakan agar Tuhan menyertai renovasi ini sampai Griya SABDA 
dapat digunakan sepenuhnya. Biarlah Tuhan yang memberi kesabaran untuk 
kami semua.  
 

5. Proyek "Alkitab yang Terbuka" dan Proses Pengerjaan "Pustaka Terbuka" 
 
Proyek AYT masih terus dikerjakan dan diharapkan dapat segera diselesaikan. 
Di samping mengerjakan proyek "Alkitab yang Terbuka (AYT)", YLSA juga 
sedang menggarap bahan-bahan pelengkap untuk studi Alkitab, yaitu Pustaka 
Terbuka. Diharapkan dengan adanya Pustaka Terbuka, para pengguna "Alkitab 
yang Terbuka" tidak hanya membaca AYT, tetapi juga dapat semakin 
diperlengkapi untuk mempelajari Alkitab, mengenal, dan semakin memahami 
kebenaran firman Tuhan. 
 
Pokok doa: Doakan untuk Tim SABDA yang masih dengan susah payah 
menyelesaikan proyek yang luar biasa ini. Kiranya Tuhan terus memberi kami 
kekuatan dan ketelitian ketika mengerjakannya.  
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6. Kebutuhan Staf Bidang IT 
 
Kerinduan YLSA adalah menggunakan teknologi dan media internet bagi 
kemuliaan nama Tuhan. Tentu, tidak sedikit sumber daya yang diperlukan untuk 
mendukung pelayanan ini sehingga lebih banyak proyek yang bisa diselesaikan 
bagi kemuliaan nama-Nya. Oleh karena itu, YLSA masih membutuhkan anak-
anak Tuhan yang terbeban dalam pelayanan IT dan memiliki kemampuan di 
bidang IT, khususnya computer/software programmer, mobile programmer, 
management information system (MIS), serta network dan hardware maintainer, 
untuk bersama-sama melayani di YLSA. 
 
Pokok doa: Kiranya Tuhan mengirimkan anak-anak Tuhan yang Tuhan inginkan 
untuk bergabung melayani di YLSA. Tuhanlah yang sanggup menyentuh dan 
memberi visi kepada mereka sehingga memiliki beban untuk bekerja di "ladang 
misi internet" yang sangat luas ini.  

 
7. Staf Baru YLSA 

 
Bersyukur untuk Sdri. Amidya yang telah menyelesaikan masa percobaan dua 
bulan, dan kini secara resmi telah bergabung menjadi staf tetap YLSA untuk 
divisi PESTA. 
 
Pokok doa: Tuhan sendiri yang akan menolong Amidya untuk semakin 
memahami visi Tuhan di pelayanan YLSA ini. Kiranya tangan Tuhan yang 
menolong dia untuk terus belajar mendapatkan keterampilan-keterampilan yang 
diperlukan supaya dapat dipakai dalam pelayanannya di YLSA.  
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Surat untuk YLSA  

1. Christian Ketaren < cketaren@xxxxxx > 

Puji TUHAN dengan munculnya Situs PESTA ini, tentu akan menjadi sangat 
berguna buat anak-anak sekolah minggu dan tentunya guru-guru SM juga. Saya 
yakin dan percaya Situs PESTA ini akan bersinar dan berkarya dalam melayani 
anak-anak TUHAN di mana pun berada, salam. 
 
Redaksi: Puji Tuhan, kami ikut berdoa mendukung para siswa dan guru sekolah 
minggu agar semakin maju melayani Tuhan. Segala kemuliaan bagi Allah!  
 

2. Elia Nata < Hikmat.bulletin@xxxxxx > 
 
Puji syukur hanya untuk Kemuliaan Tuhan. Dengan adanya IT dari SABDA 
sangat menambah wawasan saya dalam menumbuhkan keimanan saya dan 
dalam mendukung perintisan majalah rohani saya di Boyolali. Maju terus SABDA 
dalam Tuhan Yesus. JBU. 
 
Redaksi: Kami percaya, kesungguhan Anda melayani Tuhan akan memberikan 
buah yang manis bagi pekerjaan Tuhan di Boyolali. Semoga kita semakin sehati 
dalam menggunakan IT bagi kemuliaan nama Tuhan!  
 

3. Semi Maers < semikad.bombana@xxxxxx > 
 
Terima kasih sudah membantu untuk mendapatkan materi-materi, baik untuk 
penginjilan maupun pembinaan rohani... Agape "45". 
 
Redaksi: Kembali kasih. Kami sangat senang dapat menjadi bagian dalam 
pertumbuhan iman para pengguna situs-situs YLSA. Tuhan Yesus memberkati!  
 

4. Sabariana Tarigan (via Facebook Comment) 
 
Terima kasih atas renungan paginya yang sudah mengingatkan dan mengajari 
kami akan pentingnya menggunakan waktu-waktu dalam hidup kita. Marilah kita 
mengisi waktu-waktu kita dengan hal-hal yang bermakna bagi Tuhan. Amin. 
 
Redaksi: Amin. Kiranya YLSA dapat terus menolong Anda untuk merenungkan 
firman Tuhan setiap hari sehingga kita semakin mengenal Dia dan kehendak-
Nya.  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Juni dan Juli 2013  

1. Laporan Juni 2013  
 
A. Sumbangan  
Budiharto S.  

 
50.000  03/06/2013  

Bambang W.  
 

50.000  03/06/2013  
Joseph A.  

 
50.000  03/06/2013  

Lukas H.  
 

5.000.000  03/06/2013  
Chandra W.  

 
1.000.000  03/06/2013  

NN (Jakarta)  
 

2.000.000  03/06/2013  
NN (Jakarta)  

 
7.000.000  03/06/2013  

Donny E.  
 

100.000  03/06/2013  
Sandy H.  

 
2.000.000  04/06/2013  

NN  
 

2.000.000  05/06/2013  
Telaga  

 
500.000  05/06/2013  

Harjanto  
 

150.000  05/06/2013  
Suratman A.  

 
75.000  05/06/2013  

Yunus W.S.  
 

200.000  10/06/2013  
Hendra P.  

 
200.000  10/06/2013  

Yeftha K.  
 

50.000  10/06/2013  
Lim A.  

 
100.000  10/06/2013  

1 USB & 1buku  
 

80.000  11/06/2013  
Danny T.  

 
1.000.000  11/06/2013  

Mauliate M.  
 

300.000  11/06/2013  
Lanita  

 
3.000.000  12/06/2013  

EE Anak, Malang  
 

500.000  12/06/2013  
8USB (Malang)  

 
440.000  12/06/2013  

Persembahan GBI KA  
 

285.000  12/06/2013  
3USB (GBI KA)  

 
175.000  12/06/2013  

Men Jakarta  
 

100.000  13/06/2013  
Melissa Y.  

 
50.000  17/06/2013  

Ribka R.  
 

50.000  19/06/2013  
Billy N.  

 
250.000  19/06/2013  

Antony M.  
 

600.000  24/06/2013  
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Tjahjadi  
 

10.000.000  25/06/2013  
Martuando R.  

 
151.266  26/06/2013  

1USB  
 

55.000  27/06/2013  
Yayasan Gloria  

 
1.000.000  27/06/2013  

GIA Semarang  
 

5.000.000  27/06/2013  
20USB (GIA)  

 
1.101.000  27/06/2013  

Suryo A.S.  
 

1.000.000  28/06/2013  
Pembelian buku  

 
100.000  

 
Lain-lain  

 
252.400  

 
Bunga bank  

 
21.775  

 
  

___________  
 

Total Sumbangan  
 

46.036.441  
 

B. Pengeluaran  
Beban admin  

 
684.000  

 
Kas kecil  

 
206.400  

 
Telp, listrik, dll.  

 
2.472.000  

 
Domain SABDA Space  

 
400.000  

 
Layar proyektor  

 
100.000  

 
Mouse, kabel data dan card reader  

 
115.000  

 
Cetak traktat  

 
1.696.000  

 
Copy CD Alkitab Audio  

 
250.000  

 
Kirim pos, paket  

 
127.500  

 
Roadshow GIA, Semarang  

 
586.500  

 
Roadshow Malang  

 
944.700  

 
Buku perpustakaan  

 
1.087.400  

 
JAMSOSTEK  

 
658.400  

 
Kepegawaian  

 
33.465.000  

 
Konsumsi staf  

 
1.711.700  

 
Piknik staf (TW)  

 
404.500  

 
Tiket ke Jakarta  

 
2.050.000  

 
Furniture  

 
3.050.000  

 
Persekutuan staf  

 
314.000  

 
Admin bank  

 
15.390  

 
  

___________  
 

Total Pengeluaran  
 

50.338.490  
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2. Laporan Juli 2013  
 
A. Sumbangan 
Andrias H.  

 
2.000.000  01/06/2013  

Daniel L.  
 

100.000  01/06/2013  
Lukas H.  

 
5.000.000  01/06/2013  

NN (Jakarta)  
 

2.000.000  01/06/2013  
NN (Jakarta)  

 
7.000.000  01/06/2013  

GUP - KAA Kanaan  
 

100.000  01/06/2013  
Sandy H.  

 
2.000.000  01/06/2013  

Bambang W.  
 

50.000  02/06/2013  
Chandra W.  

 
1.000.000  02/06/2013  

Manasje CB P.  
 

150.000  02/06/2013  
Budiharto S.  

 
100.001  03/06/2013  

Danny T.  
 

1.000.000  04/06/2013  
Pouw  

 
2.000.000  04/06/2013  

Timotius A.  
 

50.000  08/06/2013  
Harjanto  

 
150.000  08/06/2013  

Donny E.  
 

100.000  09/06/2013  
TELAGA  

 
500.000  12/06/2013  

Tjahjadi  
 

10.000.000  12/06/2013  
Lim A.  

 
100.000  15/06/2013  

Herwanti T.  
 

100.000  15/06/2013  
Lidia S.  

 
2.000.000  18/06/2013  

Purdihwan  
 

500.000  19/06/2013  
Margiman  

 
2.000.000  19/06/2013  

Gita P.  
 

50.000  25/06/2013  
Yayasan Gloria  

 
1.000.000  26/06/2013  

JK Mauliate M.  
 

600.000  26/06/2013  
Johanes S.  

 
1.000.000  26/06/2013  

NN  
 

135.000  29/06/2013  
Hadi T. (Jakarta)  

 
50.000  29/06/2013  

Jo Mer Tji  
 

100.000  29/06/2013  
Sinode KKY  

 
200.000  29/06/2013  

Yemima  
 

50.000  29/06/2013  
47USB  

 
3.525.000  29/06/2013  

SAAT Malang  
 

5.000.000  29/06/2013  



Berita YLSA 2013 
 

64 
 

Alfreth (Jogja)  
 

100.000  30/06/2013  
Feteriadi  

 
10.000.000  30/06/2013  

Sumbangan lain  
 

282.300  
 

Bunga bank  
 

28.963  
 

  
___________  

 
Total sumbangan  

 
60,121,264  

 

 
B. Pengeluaran  
Beban admin  

 
760.000  

 
Kas kecil  

 
310.400  

 
Telp, listrik, dll.  

 
2.457.800  

 
Beli PSU  

 
160.000  

 
Buku perpustakaan  

 
850.200  

 
DVD dan copy audio  

 
9.777.000  

 
Cetak panduan  

 
98.000  

 
Kirim pos, paket  

 
193.500  

 
Roadshow Malang  

 
1.334.000  

 
Raker tengah tahun  

 
562.000  

 
Progsif "Daud"  

 
309.000  

 
Pertemuan di Jogja  

 
140.000  

 
Persekutuan staf  

 
130.000  

 
JAMSOSTEK  

 
658.400  

 
Kepegawaian  

 
34.250.000  

 
Konsumsi staf  

 
2.713.400  

 
Bonus AYT  

 
1.200.000  

 
Pelunasan kontrak  

 
24.000.000  

 
Persembahan kasih untuk staf  

 
250,000  

 
Keramik  

 
95,000  

 
Parcel untuk tukang  

 
542,500  

 
Furnitur  

 
855,000  

 
Bank  

 
16,939  

 
  

___________  
 

Total pengeluaran  
 

81.663.139  
 

 
Baca selengkapnya laporan keuangan YLSA di < http://ylsa.org/ >  

http://ylsa.org/
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Persembahan kasih yang dikirimkan para Sahabat dan Pendukung YLSA menjadi 
bagian yang integral bagi kelangsungan pelayanan YLSA. Karena itu, kami sungguh 
mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan yang kita kerjakan bersama ini. 
Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan.  

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: Aplikasi Android e-Renungan PSM (Pagi, 
Siang, Malam)  

Telah hadir! Aplikasi "e-Renungan PSM (Harian)" dari Yayasan Lembaga SABDA bagi 
para pengguna "handphone" Android. Aplikasi "e-Renungan PSM (Harian)" 
menyediakan tiga bacaan renungan Kristen setiap hari (untuk renungan pagi, siang, dan 
malam) sehingga setiap waktu Anda dapat selalu diisi dengan kebenaran firman Tuhan. 
"e-Renungan PSM (Harian)" dilengkapi juga dengan fitur notifikasi yang dapat diatur 
sendiri, yang akan mengingatkan Anda untuk menikmati firman Tuhan melalui renungan 
pagi, siang, dan malam!  

Segera "download" aplikasi ini melalui "Play Store" secara gratis! Selamat bertumbuh di 
dalam pengenalan akan Kristus melalui "e-Renungan PSM (Harian)"!  

==> < https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.renunganpsm >  

 

 

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.renunganpsm


Berita YLSA 2013 
 

67 
 

BeritaYLSA 087/September/2013  
Dari YLSA 

Selamat bertemu lagi di Berita YLSA September 2013.  

Dalam edisi ini, kami telah menyiapkan beberapa cuplikan blog yang berisi pengalaman 
staf YLSA ketika melayani di dalam ataupun di luar kantor. Kami berharap para 
Pendukung dan Sahabat YLSA dapat meluangkan waktu untuk berkunjung ke situs 
Blog SABDA < http://blog.sabda.org > untuk melihat keseluruhan isi blog-blog tersebut. 
Dengan demikian, Anda akan semakin mengenal pelayanan YLSA, dan kami berharap 
Anda akan digerakkan Tuhan untuk mendukung dan berdoa bagi pelayanan kami.  

Mari kita terus melayani Allah kita yang Mahakasih dan memperkenalkan kasih-Nya 
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Selamat melayani.  

In Christ, 
Yulia Oeniyati 
Pemimpin 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. Pengalamanku Magang di YLSA (Oleh: Jonathan)  

... Selama dua bulan berada di YLSA, saya memperoleh banyak sekali 
pengalaman yang bisa saya pelajari. Tidak hanya mendapat keahlian teknis, 
tetapi terutama hal-hal nonteknis yang sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. 
Saya belajar tentang tanggung jawab dalam setiap pekerjaan yang diberikan, 
ketelitian mengerjakan script-script Alkitab, ketekunan untuk memulai proses dari 
awal dan menyelesaikannya hingga akhir, dan tentunya juga pertumbuhan iman 
....  

Baca selengkapnya tulisan Jonathan: 
http://blog.sabda.org/2013/09/11/pengalamanku-magang-di-ylsa/  

2. Roadshow SABDA di GKJ Boyolali (Oleh: Okti)  

... Karena ini adalah kali pertama saya mengikuti kegiatan Roadshow SABDA, 
maka berbagai pertanyaan dan keraguan pun telah menggelayut memenuhi 
benak saya semenjak beberapa hari sebelumnya. "Bagaimana acaranya?", "Apa 
yang akan ditanyakan peserta?", "Apa yang akan saya lakukan?,"Apakah saya 
akan mampu melayani para peserta dengan baik?" So, dengan berbekal 
orientasi roadshow yang telah diberikan pada hari Jumat sebelumnya, serta doa 
kepasrahan tadi, saya pun berangkat menuju ke kantor dan siap untuk 
menghadapi roadshow. Semangat! ....  

Baca selengkapnya tulisan Okti: http://blog.sabda.org/2013/09/24/roadshow-
sabda-di-gkj-boyolali/  

3. Fase Kehidupan di YLSA (Oleh: Doni)  

... Bagi saya, terlibat dalam pelayanan YLSA merupakan suatu berkat tersendiri. 
Setidaknya, ada tiga berkat. Pertama, saya memandang YLSA memiliki 
pelayanan yang sangat bagus. Bagaimana tidak, setiap produk yang dihasilkan 
oleh YLSA merupakan produk-produk bermutu yang dapat menolong banyak 
pelayan Tuhan, bahkan kaum awam, untuk belajar banyak hal, terutama tentang 
Alkitab. Kemudian yang kedua, saya dapat belajar banyak hal, baik secara teknis 
maupun kemampuan berpikir yang memaksa saya untuk berpikir seperti para 
filsuf...!!! Kemudian yang ketiga, melalui keterlibatan saya melayani di YLSA, 
saya mengalami pertumbuhan dalam aspek psikologi dan spiritual. Ketiga hal ini 
telah memberikan bekal tersendiri bagi saya sehingga saya siap melangkah ke 
fase kehidupan selanjutnya ....  

Baca selengkapnya tulisan Doni:  

http://blog.sabda.org/2013/09/27/fase-kehidupan-di-ylsa/  

http://blog.sabda.org/2013/09/11/pengalamanku-magang-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2013/09/24/roadshow-sabda-di-gkj-boyolali/
http://blog.sabda.org/2013/09/24/roadshow-sabda-di-gkj-boyolali/
http://blog.sabda.org/2013/09/27/fase-kehidupan-di-ylsa/
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4. SABDA di Gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta (Oleh: Kusumanegara)  

... Dari beberapa roadshow SABDA yang saya ikuti sebelumnya, roadshow kali 
ini sedikit berbeda karena audiensinya anak-anak muda, sedangkan topik yang 
dipilih pun relevan dengan mereka, yaitu apa hubungan IT dengan gereja? Di 
tengah-tengah presentasinya, Bu Yulia sempat menceritakan pengalamannya 
dulu di persekutuan pemudanya, jumlah yang hadir di persekutuan bisa 
mencapai ratusan. Itu sudah lazim zaman itu. Namun, gereja yang sama pada 
saat ini berjuang hanya dengan belasan muda-mudi. Sambil mendengar hal itu, 
saya pun memperhatikan sekitar belasan muda-mudi yang duduk bersila 
membentuk setengah lingkaran itu ....  

Baca selengkapnya tulisan Kusumanegara: 
http://blog.sabda.org/2013/09/26/sabda-di-gereja-kristen-kalam-kudus-
yogyakarta/  

5. Ulang Tahun Yosua (Yudo) dan Anik  

Segenap Pengurus dan keluarga besar YLSA mengucapkan selamat ulang tahun 
untuk Yosua Setyo Yudo (Yudo) dan Lani Mulati (Anik). Kami berdoa agar Tuhan 
tidak hanya menambahkan umur, tetapi juga hikmat-Nya supaya semakin 
mengenal Dia dan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. "Happy Birthday 
to you!"  

Baca selengkapnya:  

Yudo --> http://blog.sabda.org/2013/09/10/hari-ini-yudo-berulang-tahun-lho/  

Anik --> http://blog.sabda.org/2013/09/23/selamat-ulang-tahun-mbak-anik/  

  

http://blog.sabda.org/2013/09/26/sabda-di-gereja-kristen-kalam-kudus-yogyakarta/
http://blog.sabda.org/2013/09/26/sabda-di-gereja-kristen-kalam-kudus-yogyakarta/
http://blog.sabda.org/2013/09/10/hari-ini-yudo-berulang-tahun-lho/
http://blog.sabda.org/2013/09/23/selamat-ulang-tahun-mbak-anik/
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Mengenal YLSA: SABDA Berbagi Visi Melalui Slideshare 

Ditulis oleh: Adiana  

Pada kesempatan ini, kami secara khusus mengajak Sahabat YLSA untuk mengenal 
salah satu media untuk berbagi yang dimanfaatkan oleh YLSA, yaitu SlideShare. 
Melalui media ini, YLSA membagikan visi dan misi pelayanan melalui materi-materi 
presentasi YLSA. SlideShare sendiri merupakan komunitas online bagi mereka yang 
ingin berbagi file-file presentasi dalam bentuk power point yang tentunya memberikan 
banyak informasi dan pengetahuan. File-file presentasi yang tersedia di SlideShare 
dapat diunduh dan informasi di dalamnya dapat digunakan untuk berbagai keperluan 
presentasi. Oleh karena itu, melalui SlideShare, YLSA juga ingin berbagi slide 
presentasi yang selama ini dibawakan oleh tim SABDA di setiap roadshow dan 
pelatihan SABDA. Kami rindu untuk tidak hanya membagikan materi-materi presentasi 
YLSA kepada peserta yang hadir dalam roadshow atau pelatihan, tetapi juga kepada 
masyarakat lebih luas. Slide-slide presentasi ini diharapkan dapat semakin 
memperkenalkan visi pelayanan YLSA kepada masyarakat secara lebih luas dan 
menjelaskan kepada para pengguna produk-produk YLSA tentang bagaimana 
memanfaatkan produk-produk YLSA tersebut secara lebih efektif. Di samping itu, YLSA 
juga rindu berbagi pelayanan dengan para Sahabat YLSA yang memiliki kerinduan 
untuk menjadi "duta" pelayanan YLSA. Para duta pelayanan YLSA yang telah 
mendapat berkat dari pelayanan YLSA juga dapat membagikan berkat yang telah 
diperolehnya kepada orang-orang yang dilayani dengan menggunakan slide presentasi 
ini.  

Berikut beberapa slide presentasi YLSA yang telah kami sediakan di SlideShare:  

1. "Pengenalan Yayasan Lembaga SABDA" < 
http://www.slideshare.net/sabda/presentasi-ylsa-2013 >  

2. "Cara Membagikan Paket SABDA Care" < 
http://www.slideshare.net/sabda/sabda-carehow-to >  

3. "Pelayanan Mobile/HP Kontekstual" < 
http://www.slideshare.net/sabda/pelayanan-mobile >  

4. "Pengenalan YLSA untuk Anak" < http://www.slideshare.net/sabda/presentasi-
anak-26123173 >  

5. "DVD Library SABDA Anak 1.2" < http://www.slideshare.net/sabda/04-dvd-
librarysabdaanak >  

6. "SABDA dalam 3 Menit" < http://www.slideshare.net/sabda/sabda-dalam-3-menit 
>  

7. "Audio Alkitab" < http://www.slideshare.net/sabda/audio-alkitab >  

8. "Cara Install Program SABDA 4 dari DVD Library SABDA Anak 1.2 " < 
http://www.slideshare.net/sabda/cara-install-dari-dvd-library-sabda-anak-12 >  

http://www.slideshare.net/sabda/presentasi-ylsa-2013
http://www.slideshare.net/sabda/sabda-carehow-to
http://www.slideshare.net/sabda/pelayanan-mobile
http://www.slideshare.net/sabda/presentasi-anak-26123173
http://www.slideshare.net/sabda/presentasi-anak-26123173
http://www.slideshare.net/sabda/04-dvd-librarysabdaanak
http://www.slideshare.net/sabda/04-dvd-librarysabdaanak
http://www.slideshare.net/sabda/sabda-dalam-3-menit
http://www.slideshare.net/sabda/audio-alkitab
http://www.slideshare.net/sabda/cara-install-dari-dvd-library-sabda-anak-12
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Tentu masih ada banyak lagi bahan presentasi YLSA yang telah tersedia di SlideShare. 
Kami akan terus membagikannya dan berharap produk-produk YLSA dapat 
dimanfaatkan dengan lebih baik lagi. Biarlah apa yang kami bagikan ini dapat menjadi 
berkat dan menambah semangat kita semua untuk terus berbagi pelayanan. Silakan 
kunjungi < http://www.slideshare.net/sabda >. Selamat berbagi. Selamat melayani. 
Salam IT 4 GOD!  

 
 

  

http://www.slideshare.net/sabda
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Pokok Doa Pelayanan YLSA  

1. Proyek Alkitab Mudah Dibaca  
2. SABDA di Pertemuan Gideon Nasional 2013  
3. Situs-Situs YLSA  
4. Pembukaan Kelas PESTA -- Doktrin Roh Kudus (DRK)  
5. Penyusunan Tema Publikasi YLSA 2014  
6. Staf Baru YLSA  
7. Kesehatian Staf YLSA  
8. Ucapan Syukur atas Kelahiran Putri ke-2 Gunung Yudi Pamungkas  

1. Proyek Alkitab Mudah Dibaca  

Tim SABDA telah memutuskan untuk melanjutkan proyek Alkitab Mudah Dibaca 
(AMD), di samping proyek Alkitab yang Terbuka (AYT). Diharapkan, kedua 
proyek ini dapat selesai (draft) pada akhir Oktober 2013. Bersamaan dengan itu, 
tim SABDA juga berkoordinasi dengan tim Bible League International agar AMD 
bisa diterbitkan dalam waktu dekat. Tulisan tentang AMD dapat dibaca di: 
http://blog.sabda.org/2013/04/12/amd-alkitab-mudah-dibaca/  

Pokok doa: Doakan agar penyertaan Tuhan terus mendorong tim SABDA untuk 
memiliki stamina dan semangat yang tinggi guna menyelesaikan proyek AMD 
dan AYT ini dengan baik.  

2. SABDA di Pertemuan Gideon Nasional 2013  

Beberapa waktu yang lalu, tim SABDA berkesempatan hadir dalam konferensi 
Gideon Nasional yang diadakan di Solo pada 19 -- 22 September 2013. Gideon 
Internasional sendiri adalah mitra YLSA yang pelayanannya bergerak dalam 
pendistribusian Alkitab versi cetak di seluruh dunia. Tim SABDA turut 
meramaikan acara tersebut dengan membuka stan untuk melayani instalasi 
Alkitab di gadget mobile dan membagikan CD Alkitab Audio, DVD pelayanan 
anak, USB SABDA, dan bahan-bahan pelayanan SABDA lainnya.  

Pokok doa: Bersyukur untuk ratusan CD Alkitab Audio dan DVD pelayanan anak, 
serta bahan-bahan pelayanan yang dibagikan kepada peserta Gideon 
Internasional. Kiranya Tuhan memakai benda-benda mati ini untuk melengkapi 
pelayanan Tuhan di mana pun mereka berada.  

3. Situs-Situs YLSA  

Bersyukur untuk kesaksian-kesaksian yang kami terima mengenai situs-situs 
YLSA yang telah memberkati banyak masyarakat Kristen di Indonesia. Hingga 
kini, ada lebih dari seratus situs YLSA yang dapat diakses dan tersedia untuk 
melengkapi berbagai bidang pelayanan. Untuk melihat daftar situs YLSA, Anda 
dapat berkunjung ke situs Katalog SABDA di: http://katalog.sabda.org  

http://blog.sabda.org/2013/04/12/amd-alkitab-mudah-dibaca/
http://katalog.sabda.org/
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Pokok doa: Berdoa untuk para pengunjung situs-situs YLSA dari berbagai 
belahan dunia agar dapat melayani Tuhan dengan lebih baik, terutama untuk 
memenangkan jiwa bagi Tuhan.  

4. Pembukaan Kelas PESTA -- Doktrin Roh Kudus (DRK)  

PESTA (Pendidikan Studi Teologia Awam) membuka kelas Doktrin Roh Kudus 
(DRK) yang dimulai pada 23 September 2013. Kelas ini diikuti oleh 24 peserta. 
Melalui diskusi dan sharing, para peserta diajak untuk belajar bersama dan 
saling melengkapi.  

Pokok doa: Berdoa untuk kelas DRK yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan 
memberkati kaum awam dengan pengetahuan teologi supaya bisa melayani 
Tuhan lebih sungguh-sungguh.  

5. Penyusunan Tema Publikasi YLSA 2014  

Bulan Oktober adalah saat bagi Divisi Publikasi YLSA mempersiapkan tema-
tema publikasi YLSA sepanjang tahun 2014. Semua anggota tim redaksi masing-
masing publikasi telah mulai mempersiapkan rencana tema-tema yang sesuai 
untuk tahun yang akan datang. Semoga tema yang disusun dapat menjawab 
kebutuhan para pelanggan publikasi-publikasi YLSA. Untuk mendapatkan 
informasi-informasi seputar publikasi YLSA, silakan berkunjung ke: 
http://sabda.org/publikasi/.  

Pokok doa: Ada lebih dari 80 ribu pelanggan publikasi YLSA yang tersebar di 
seluruh dunia. Doakan agar Tuhan mendorong mereka untuk lebih giat belajar 
firman Tuhan supaya pelayanan mereka semakin menjadi berkat.  

6. Staf Baru YLSA  

Bersyukur untuk Sdr. Meland Neno yang telah menyelesaikan masa 
percobaannya, dan kini secara resmi telah bergabung menjadi staf tetap YLSA 
untuk divisi ITS.  

Pokok doa: Kiranya Tuhan semakin memantapkan visi dan misi Sdr. Meland 
untuk melayani Tuhan di YLSA.  

7. Kesehatian Staf YLSA  

Kesehatian dalam pelayanan menjadi bagian yang sangat dirindukan oleh 
segenap tim YLSA, baik dalam mengerjakan proyek-proyek pelayanan maupun 
tugas rutin lainnya. Tanpa kasih Tuhan yang merekatkan kesatuan kami, tidak 
mungkin pelayanan YLSA dapat berjalan dengan baik.  

http://sabda.org/publikasi/
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Pokok doa: Dalam kesatuan tubuh Kristus, kami sangat membutuhkan dukungan 
doa dari segenap Sahabat YLSA sehingga kami dapat terus melangkah bersama 
dan mempersembahkan pelayanan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan.  

8. Ucapan Syukur atas Kelahiran Putri ke-2 Gunung Yudi Pamungkas  

Segenap staf YLSA bersukacita karena telah lahir putri ke-2 Gunung Yudi 
Pamungkas, koordinator divis Web, yang bernama Angela Yaffa Theodora pada 
tanggal 26 September 2013 yang lalu.  
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Surat untuk YLSA  

1.  Ugik Subagyo < ugik.jayus@xxxxxx > 

Sungguh karunia, rahmat, dan kebahagiaan bagi saya atas tuntunan Tuhan Yesus 
Kristus yang Hidup sehingga dapat menggunakan fasilitas di situs-situs SABDA 
untuk memuliakan Tuhan, Allah Semesta Alam. Terima kasih buat Yayasan 
Lembaga SABDA. Kiranya Allah yang Mahatinggi berkenan dan selalu menyertai 
pelayanan ini dalam pekabaran Injil. Amin. 
Redaksi: Puji Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Amin!  

2. Maria Dachi < ibumega@xxxxxx > 

Seorang teman memberi saya link ini. Saya belum baca banyak, tetapi sangat 
terbantu untuk mendapatkan firman di mana saja. Terima kasih, semoga semakin 
banyak orang yang dapat menikmati situs ini. 
Redaksi: Terima kasih, mari kita semakin giat melayani Tuhan.  

3. Daniel Agung Wibowo < oceph@xxxxxx > 

Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada tim SABDAweb yang 
dengan luar biasa telah membangun web ini. Sungguh membantu dalam pelayanan 
kami. GBU all. 
Redaksi: Kami sangat bersyukur jika situs SABDAweb dapat menjadi "alat"-Nya 
untuk mendukung pelayanan Bapak. Kiranya apa yang kami bagikan ini dapat terus 
memperlengkapi pelayanan di banyak tempat.  

4. Aldrin < aldrin_valintia@xxxxxx > 

Terima kasih untuk informasi pengetahuan tentang doa yang telah dikirim. 
Redaksi: Kiranya Anda semakin didewasakan di dalam iman melalui kehidupan doa 
Anda. Tuhan Yesus memberkati.  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Agustus 2013  

 
A. Sumbangan  
Chandra W.  

 
1.000.000  01/08/2013  

Budiharto S  
 

100.001  01/08/2013  
Yani M.  

 
200.000  01/08/2013  

Bambang W.  
 

50.000  01/08/2013  
Johanes S.  

 
500.000  01/08/2013  

Sandy H.  
 

2.000.000  01/08/2013  
Lukas H.  

 
5.000.000  02/08/2013  

Harjanto  
 

150.000  02/08/2013  
TELAGA  

 
500.000  02/08/2013  

NN (Jakarta)  
 

2.000.000  02/08/2013  
William S.  

 
100.000  02/08/2013  

Wiseno A.P.  
 

500.000  05/08/2013  
Hartono S.  

 
1.500.000  06/08/2013  

Jefferson M.  
 

380.000  12/08/2013  
NN  

 
2.000.000  12/08/2013  

1USB  
 

75.000  13/08/2013  
Danny T.  

 
1.000.000  14/08/2013  

Donny E.P.  
 

100.000  16/08/2013  
Tjahjadi  

 
10.000.000  16/08/2013  

Suryo A.S.  
 

1.350.000  19/08/2013  
Dessy N.  

 
2.000.000  19/08/2013  

NN (Solo)  
 

500.000  21/08/2013  
Yayasan Gloria  

 
1.000.000  23/08/2013  

Wiseno A.P.  
 

500.000  23/08/2013  
1USB (GKKK Jogja)  

 
75.000  26/08/2013  

Pers.GKKK Jogja  
 

300.000  26/08/2013  
Pers.Parakaleo  

 
100.000  26/08/2013  

Pers.GKY Pluit  
 

1.000.000  27/08/2013  
Pers. Andreas P.  

 
50.000  27/08/2013  

16USB  
 

1.200.000  28/08/2013  
Roadshow Boyolali  

 
500.000  28/08/2013  
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Peserta Boyolali  
 

479.000  28/08/2013  
GKJ Boyolali  

 
100.000  28/08/2013  

Budi W.  
 

5.000.000  29/08/2013  
Listi A.  

 
100.000  30/08/2013  

Sumbangan lain  
 

327.600  
 

Bunga Bank  
 

14.970  
 

  
___________  

 
Total Sumbangan  

 
41.751.571  

 

 
B. Pengeluaran  
Beban admin  

 
510.100  

 
Kas kecil  

 
243.900  

 
Telp, listrik, dll.  

 
2.746.600  

 
Biaya domain situs  

 
675.000  

 
Buku perpustakaan  

 
148.000  

 
USB  

 
16.387.500  

 
Memori, mouse  

 
400.000  

 
Biaya Skype  

 
100.000  

 
JAMSOSTEK  

 
760.400  

 
Kirim paket  

 
97.000  

 
Kepegawaian  

 
34.020.000  

 
Roadshow Jogja  

 
250.000  

 
Konsumsi staf  

 
1.870.100  

 
Roadshow Boyolali  

 
131.000  

 
Kaca, keramik  

 
760.000  

 
Inst AC Griya SABDA  

 
290.000  

 
Admin Bank  

 
14.556  

 
  

___________  
 

Total Pengeluaran  
 

59.404.156  
 

 
Baca selengkapnya laporan keuangan YLSA di < http://www.ylsa.org/ >  

Tuhan memberkati para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terus setia mendukung 
pelayanan kami. Doakan agar pelayanan kita bersama menjadi berkat bagi banyak 
orang dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.  

http://www.ylsa.org/
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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  
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Stop Press: Update Versi Terjemahan Bahasa Suku 
Terbaru di Alkitab Mobi  

Kabar gembira! SABDA kembali menambah bahan terbaru dalam Alkitab Mobi untuk 
Alkitab versi terjemahan bahasa suku untuk handphone Anda. Bahan-bahan terbaru 
tersebut adalah bahasa suku Toraja, Balantak, Bambam, Gorontalo (bahasa formal dan 
bahasa sehari-hari), Bali, Sangir, Kaili Da'a, Jawa (bahasa formal dan bahasa sehari-
hari/Suriname).  

Anda dapat segera mengunduhnya untuk format Go Bible (Java), PDB (Android), dan 
PDF di < http://alkitab.mobi/download/ >. Salam IT FOR GOD!  

 

 

  

http://alkitab.mobi/download/
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BeritaYLSA 088/Oktober/2013  
Dari YLSA 

Senang sekali kami bisa bertemu dengan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Kami  
terus berharap Anda rindu mendukung kami dalam doa. Doakan agar Tuhan bertakhta  
atas pelayanan yang YLSA kerjakan karena pelayanan YLSA adalah milik Tuhan. Saat  
ini, kami sedang mempersiapkan diri untuk menerima tanggung jawab yang lebih  
besar, yaitu memiliki kantor yang baru. Karena itu, kami merasakan kebutuhan  
untuk memohon pimpinan Tuhan supaya kami terus melakukan apa yang Tuhan  
kehendaki. Maka, kami memutuskan untuk mencanangkan bulan Oktober sebagai 
bulan  
doa bagi YLSA. Artinya, selama sebulan itu kami bersatu hati untuk berdoa mohon  
kekuatan dan pimpinan Tuhan. Untuk itu, kami mengucapkan banyak terima kasih  
atas semua dukungan yang selama ini kami dapatkan. Ini sungguh menjadi  
kebanggaan kami. Kiranya Tuhan ditinggikan. 
 
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. Selamat Ulang Tahun, SABDA! (Oleh: Yulia)  

... Untuk rekan-rekan pelayananku di SABDA, terima kasih banyak untuk 
kesediaan hati kalian bersama-sama saya melayani Tuhan melalui SABDA. Mari 
kita terus berjuang meninggikan nama-Nya, membagikan kebaikan-Nya kepada 
semua anggota tubuh Kristus yang lain, dan sebarkan Firman-Nya agar terus 
berjaya!! ....  

Baca selengkapnya tulisan Yulia: http://blog.sabda.org/2013/10/01/selamat-
ulang-tahun-sabda/  

2. Hore! SABDA Space Genap Berusia Enam Tahun (Oleh: Santi)  

... Ulang tahun SS yang keenam ini dirayakan dengan acara yang berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini, SS dirayakan dengan mengadakan lomba 
menulis blog. Lomba ini diikuti oleh semua anggota blogger yang telah 
mendaftar/bergabung menjadi anggota komunitas SS dan menulis blog antara 
tanggal 31 Juli — 31 Agustus 2013. Selama sebulan itu, semua blogger SS 
diharapkan memasang tulisan-tulisan terbaiknya di situs SS ....  

Baca selengkapnya tulisan Santi: http://blog.sabda.org/2013/10/21/hore-sabda-
space-genap-berusia-enam-tahun/  

3. Pelatihan Khotbah Langham di Cawas (Oleh: Lusia)  

... Ibu Yulia bersama Tim Klub Pengkhotbah Langham Jateng mengadakan 
pelatihan bagaimana mempersiapkan khotbah dengan metode Langham di 
Cawas, Klaten, pada hari Kamis, 19 September 2013. Pelatihan itu ditujukan 
untuk anggota persekutuan Nazareth dan diadakan di Gereja Bethel Indonesia, 
Karangmojo, Weru, Sukoharjo. Saya mendapatkan kesempatan untuk ikut dalam 
pelatihan tersebut ....  

Baca selengkapnya tulisan Lusia: http://blog.sabda.org/2013/10/22/pelatihan-
khotbah-langham-di-cawas/  

4. Pembekalan Guru Sekolah Minggu di GKJ Delanggu (Oleh: Setya)  

... Pelayanan yang kami lakukan ini berbeda dari pelayanan yang sering kali 
dilakukan oleh tim SABDA. Kami tidak membekali hamba Tuhan dengan 
pelatihan software SABDA, tapi kami membekali mereka yang terjun langsung 
dalam dunia anak-anak. Ya, benar! Pelayanan sekolah minggu. Kami bertiga 
membagikan materi- materi untuk membekali guru-guru sekolah minggu di GKJ 
Delanggu...  

http://blog.sabda.org/2013/10/01/selamat-ulang-tahun-sabda/
http://blog.sabda.org/2013/10/01/selamat-ulang-tahun-sabda/
http://blog.sabda.org/2013/10/21/hore-sabda-space-genap-berusia-enam-tahun/
http://blog.sabda.org/2013/10/21/hore-sabda-space-genap-berusia-enam-tahun/
http://blog.sabda.org/2013/10/22/pelatihan-khotbah-langham-di-cawas/
http://blog.sabda.org/2013/10/22/pelatihan-khotbah-langham-di-cawas/
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Baca selengkapnya tulisan Setya: http://blog.sabda.org/2013/10/28/pembekalan-
guru-sekolah-minggu-di-gkj-delanggu/  

5. Training HRD Melalui Film "Leverage" (Oleh: Yegar)  

... Di sini, kami belajar mengenai kerja sama atau 'teamwork'. Kelima tokoh 
utama dalam film tersebut memiliki kemampuan yang berbeda-beda, termasuk 
segala kelebihan dan kekurangannya. Dalam sebuah 'teamwork', sudah tidak 
ada lagi unsur "saya" dan "kamu", yang ada adalah "kita". Dalam tim, 
keberhasilan atau kegagalan yang dialami tidak hanya menjadi tanggung jawab 
pribadi, tetapi juga tanggung jawab kelompok ....  

Baca selengkapnya tulisan Yegar: http://blog.sabda.org/2013/10/31/training-hrd-
melalui-film-leverage/  

6. Ulang Tahun Okti dan Joko  

Segenap pengurus dan keluarga besar YLSA mengucapkan selamat ulang tahun 
untuk Okti Nur Risanti (Okti) dan Suparjoko T. A. (Joko). Kami berdoa agar 
Tuhan tidak hanya menambahkan umur, tetapi juga hikmat-Nya supaya semakin 
mengenal Dia dan semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan. "Happy birthday 
to you!"  

Baca selengkapnya: Okti --> http://blog.sabda.org/2013/10/08/beli-daun-dapat-
roti-selamat-ulang-tahun-mbak-okti/ Joko --> 
http://blog.sabda.org/2013/10/21/happy-birthday-pak-joko/  

  

http://blog.sabda.org/2013/10/28/pembekalan-guru-sekolah-minggu-di-gkj-delanggu/
http://blog.sabda.org/2013/10/28/pembekalan-guru-sekolah-minggu-di-gkj-delanggu/
http://blog.sabda.org/2013/10/31/training-hrd-melalui-film-leverage/
http://blog.sabda.org/2013/10/31/training-hrd-melalui-film-leverage/
http://blog.sabda.org/2013/10/08/beli-daun-dapat-roti-selamat-ulang-tahun-mbak-okti/
http://blog.sabda.org/2013/10/08/beli-daun-dapat-roti-selamat-ulang-tahun-mbak-okti/
http://blog.sabda.org/2013/10/21/happy-birthday-pak-joko/
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Mengenal YLSA: Oktober Menjadi Bulan Doa Yayasan 
Lembaga SABDA 

Disusun oleh: Adiana 

Memperingati sembilan belas tahun perjalanan pelayanan YLSA, yang jatuh pada 
tanggal 1 Oktober 2013, sama dengan memperingati kebaikan Tuhan karena tidak 
mungkin YLSA bisa terus ada kalau bukan karena anugerah-Nya. Oleh sebab itu, kami 
sepakat untuk menjadikan bulan Oktober sebagai bulan doa untuk Yayasan Lembaga 
SABDA. Selain bersyukur kepada Tuhan, kami juga ingin memohon kekuatan dan 
penyertaan Tuhan supaya anugerah-Nya terus memungkinkan kami menjalankan 
pelayanan YLSA sesuai dengan kehendak-Nya.  

Selama bulan doa ini, segenap staf YLSA berkomitmen untuk berdoa bersama di dalam 
kelompok kecil, "tiga kali sehari" -- pagi, siang, dan sore. Selain itu, pada tanggal 18 
Oktober 2013 lalu, staf YLSA juga telah mengadakan "Doa Semalam Ceria". Dalam 
kegiatan ini, staf YLSA berkumpul di Griya SABDA, dari pkl. 20.30 sampai pkl. 04.30 
(Sabtu, 19 Oktober 2013) untuk fokus menyembah Allah yang memberikan hidup dan 
pelayanan kepada kami. Kami memuji kebesaran Allah, menaikkan doa ucapan syukur 
atas semua pencapaian YLSA sepanjang tahun ini, dan berdoa untuk kebutuhan setiap 
divisi di YLSA. Tak lupa, kami pun berdoa untuk pergumulan masing-masing staf yang 
melayani di YLSA.  

Berikut ini, kami ingin menyampaikan butir-butir pencapaian sebagai salah satu ucapan 
syukur kami dalam acara "Doa Semalam Ceria". Semoga melalui informasi ini, para 
Sahabat dan Pendukung YLSA juga dapat bersyukur dan berdoa bagi pelayanan YLSA.  

1. Divisi Multimedia 
a. Semua bahan presentasi dan video penginjilan SABDA telah dipasang di situs 
Slideshare dan Youtube. 
b. Kerja sama dengan Alkitab Suara untuk membuat Alkitab audio dalam versi 
HP/mobile supaya dapat diakses masyarakat luas. 
c. Pembuatan video tutorial/pelatihan software Alkitab SABDA. 
d. Membuat DVD Library SABDA yang berisi bahan-bahan untuk pelayanan yang 
lebih luas.  

2. Divisi Web 
a. Peluncuran situs KEKAL (Kesaksian Kasih Allah) dengan tampilan dan fitur- 
fitur baru 
==> < http://kekal.sabda.org >. 
b. Jumlah pengunjung situs-situs YLSA dapat terus meningkat. 
c. Peluncuran situs baru "Alkitab yang Terbuka" < http://ayt.co >. 
d. Sejumlah situs-situs YLSA perlu diupgrade. 
e. Keamanan situs-situs YLSA harus terus terjaga.  

http://kekal.sabda.org/
http://ayt.co/
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3. Divisi ITS (Information and Technology System) 
a. Mitra-mitra pelayanan YLSA terus bertambah. 
b. Infrastruktur YLSA harus ditingkatkan untuk memadai kebutuhan yang 
meningkat. 
c. Aplikasi Android "Renungan PSM (Pagi, Siang, Malam)" dapat terus 
disempurnakan. 
d. USB 16 Gb yang berisi bahan-bahan biblika dapat tersebar luas. 
e. Peningkatan kemampuan dan keterampilan staf divisi ITS.  

4. Divisi Publikasi (Penerbitan Bahan-Bahan Kekristenan) 
a. Semua Publikasi YLSA dapat terbit secara konsisten. 
b. Penambahan jumlah pelanggan publikasi semakin banyak. 
c. Pengaturan tugas semua Pemimpin Redaksi yang lebih efektif. 
d. Facebook Grup Klub e-Buku dan e-BinaAnak yang berjalan dengan baik. 
e. Perlu Aplikasi Android untuk publikasi-publikasi YLSA.  

5. Divisi Komunitas (Media Sosial) 
a. Penambahan sukarelawan yang setia untuk lebih terlibat aktif menjadi 
moderator. 
b. Keberhasilan "Lomba Menulis Blog" dalam rangka ulang tahun SABDA Space 
yang ke-6. 
c. Rencana membuka "Komunitas Terbuka" untuk mendukung terbitnya "Alkitab 
yang Terbuka (AYT)". 
d. Perlu strategi yang lebih efektif untuk divisi Komunitas.  

6. Divisi PESTA (Pendidikan Elektronik Studio Teologia Awam) 
a. Sepuluh kelas diskusi PESTA telah berlangsung dengan baik. 
b. Peserta PESTA yang telah lulus mengikuti kelas-kelas PESTA agar semakin 
rindu belajar. 
c. Penambahan staf divisi PESTA dan sukarelawan moderator diskusi. 
d. Pengembangan situs PESTA Online. 
f. Penambahan modul PESTA baru.  

7. Divisi Training SABDA 
a. Training dan roadshow SABDA di berbagai kota agar dapat berjalan lancar. 
b. Penambahan mitra-mitra pelayanan YLSA yang baru. 
c. Memperlengkapi bahan-bahan training SABDA. 
d. Peningkatan kemampuan staf YLSA sebagai "trainer". 
e. Training Center di Griya SABDA bisa semakin banyak dimanfaatkan.  

8. Divisi HRD 
a. Penambahan staf tetap YLSA di setiap divisi. 
b. Pengembangan keterampilan dan pertumbuhan rohani staf. 
c. Penambahan staf tetap/magang/sukarelawan. 
d. Rencana pindah ke kantor baru di Griya SABDA dengan semua fasilitas yang 
dibutuhkan. 
e. Pengembangan struktur organisasi YLSA.  
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9. Divisi Keuangan 
a. Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap kebutuhan yang terus dicukupkan oleh 
Tuhan. 
b. Bertambahnya donatur tetap yang setia yang mendukung pelayanan YLSA. 
c. Dibutuhkan staf tetap untuk mengatur keuangan YLSA. 
d. Pelunasan renovasi Griya SABDA.  

10. Proyek "Alkitab Mudah Dibaca (AMD)" dan "Alkitab yang Terbuka (AYT)" 
a. Penyelesaian pengeditan AMD dan AYT. 
b. Kerja sama dengan Bible League International (BLI) untuk mencetak dan 
mendistribusikan AMD. 
c. Draft AYT yang telah dipasang di Situs ayt.co --> http://alkitab.sabda.org > dan 
Alkitab Mobi < http://alkitab.mobi >. 
d. Penyelesaian "Pustaka Terbuka" untuk melengkapi AYT. 
e. Kerja sama dengan mitra-mitra YLSA untuk mencetak AYT. 
f. Strategi pendistribusian AMD dan AYT.  

Besar harapan kami, para Sahabat dan Pendukung YLSA dapat memberi dukungan 
doa bagi pelayanan YLSA di atas. Kiranya kita dapat terus melangkah bersama 
melayani Tuhan melalui dunia teknologi. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan!  

 
 

  

http://alkitab.sabda.org/
http://alkitab.mobi/
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Pokok Doa Pelayanan YLSA  

1. Proyek "Alkitab Mudah Dibaca (AMD)" dan "Alkitab yang Terbuka (AYT)"  

2. Kantor Baru YLSA di Griya SABDA  

3. SABDA dalam Konsultasi Anak Nasional III  

4. Kelas-Kelas PESTA Doktrin Roh Kudus dan Dasar-dasar Iman Kristen  

5. Dukungan Doa untuk Lani Mulati (Staf PESTA)  

1. Proyek "Alkitab Mudah Dibaca (AMD)" dan "Alkitab yang Terbuka (AYT)" 
Proyek terjemahan "Alkitab Mudah Dibaca" (AMD) dan "Alkitab yang Terbuka" 
(AYT) sudah mendekati penyelesaian akhir. Kami ingin dapat melakukan 
pengeditan dengan hasil yang terbaik, yaitu setia, jelas dan relevan. 
 
Pokok doa: Doakan agar Roh Kudus terus menolong supaya hanya Tuhan yang 
terus memimpin pekerjaan ini. Tanpa Roh Kudus, tidak mungkin kami 
membuahkan hasil yang berkenan kepada Tuhan. 

2. Kantor Baru YLSA di Griya SABDA. 
Kami bersyukur karena kantor baru YLSA di Griya SABDA sudah akan dipakai 
pada akhir tahun ini. Segera kami akan menyiapkan kantor yang baru supaya 
kami dapat melayani dengan lebih baik. 
 
Pokok doa: Bersyukur untuk kebaikan Tuhan karena telah memberikan Griya 
SABDA untuk kami melakukan pelayanan di masa yang akan datang. Doakan 
agar pemberian Tuhan ini menyadarkan kami akan tanggung jawab yang lebih 
besar yang Tuhan percayakan.  

3. SABDA dalam Konsultasi Anak Nasional III 
Tim SABDA, yang terdiri dari Ibu Yulia, Setya, dan Ryan berkesempatan untuk 
mengikuti acara Konsultasi Anak Nasional (Konas) III yang diselenggarakan oleh 
Jaringan Pelayanan Anak (JPA) di Hotel Yasmin, Puncak, Bogor pada 7 -- 8 
Oktober 2013 yang lalu. 
 
Pokok doa: Bersyukur kepada Tuhan karena acara berjalan dengan lancar dan 
YLSA dapat berbagi berkat melalui instalasi Alkitab, bahan-bahan pelayanan 
anak, CD Alkitab Audio, dan sebagainya.  

4. Kelas Doktrin Roh Kudus (DRK) dan Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) 
Kelas diskusi DRK dan DIK yang diselenggarakan oleh PESTA untuk periode 
September/Oktober 2013 ini dapat berjalan dengan lancar. 
 
Pokok doa: Bersyukur kepada Tuhan untuk setiap peserta PESTA yang telah 
mengikuti kelas diskusi ini. Doakan supaya Tuhan terus menjaga mereka tetap 
rendah hati dan memiliki semangat pelayanan yang lebih besar.  
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5. Dukungan Doa untuk Lani Mulati (Staf PESTA) 
Kamis, 10 Oktober 2013, suami dari Ibu Lani Mulati (Anik) telah dipanggil Tuhan 
Yesus. Seluruh keluarga besar YLSA mohon dukungan doa untuk Ibu Anik dan 
anak satu-satunya, Davin. 
 
Pokok doa: Berdoa agar Tuhan memberi penghiburan yang melimpah untuk 
kehidupan Mbak Anik sekeluarga. Biarlah Tuhan yang menopang keluarga ini 
untuk terus bergantung kepada Tuhan.  
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Surat untuk YLSA  

1. Adri Helver Roniarta < adrinlena@xxxxxx > 

Terima kasih untuk pelayanan SABDA. Saya pribadi sangat terbantu dalam 
bersaat teduh. Selain itu, banyak materi pelajaran yang sangat bermanfaat. 
Sekali lagi terima kasih. Maju terus SABDA untuk membagikan SABDA Tuhan 
Yesus kepada semua umat manusia. 

Redaksi: Kami bersyukur akan kebaikan Tuhan untuk Anda. Mari bersama-sama 
bertumbuh dalam pengenalan akan Dia!  

2. Anky Ben Moshe < ankydonk@xxxxxx > 

Maju terus dalam kebenaran Firman. Haleluyah. Amin 

Redaksi: Terima kasih. Biarlah semangat untuk maju tersebut hanya kami 
persembahkan bagi Dia.  

Pada ulang tahun yang ke-19 ini, YLSA juga menerima banyak ucapan selamat dan doa 
dari Sahabat-sahabat YLSA melalui Facebook YLSA. Berikut beberapa ucapan untuk 
mewakili para Sahabat YLSA yang lain:  

1. "Selamat ulang tahun YLSA. Semakin menjadi berkat luar biasa bagi kemuliaan-
Nya ...." (Agustina Wijayani)  

2. "Selamat ulang tahun YLSA. Kiranya tetap menjadi berkat bagi banyak orang, 
melalui pelayanannya." (Pdt. Petrus Rudi)  

3. "Terima kasih untuk program SABDA yang sangat berguna. Selamat ulang 
tahun. Tuhan memberkati." (Thonny Ch.)  

4. "Kiranya SABDA makin menjadi alat berkat yang woouuuwww untuk 
memberitakan Firman Tuhan." (HaiMinistry Hai)  

5. "Puji TUHAN. TUHAN YESUS berkati pelayanan saudara/saudari untuk 
KEMULIAAN-NYA melalui FIRMAN secara ONLINE ini. Selamat atas genapnya 
19 tahun pelayanan SABDA. Terus terang saya sangat terbantu dalam mencari 
Tuhan melalui sabda.org. Haleluyah !!! Amin." (Paul Willie Pinontoan) 

 
Redaksi: Dear all, terima kasih. Mari maju terus dalam melaksanakan panggilan 
pelayanan kita. Kiranya nama Allah semakin dimuliakan melalui hidup kita. 
Tuhan Yesus selalu menyertai. Salam, IT 4 GOD!  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan September 2013  

A. Sumbangan  
02 Lukas H.  

 
5.000.000  

 
02 Budiharto S.  

 
100.001  

 
02 Chandra W.  

 
1.000.000  

 
04 Bambang W.  

 
50.000  

 
204NN (Jakarta)  

 
2.000.000  

 
05 Sandy H.  

 
2.000.000  

 
05Harjanto  

 
150.000  

 
09TELAGA  

 
500.000  

 
09 Donny E.  

 
100.000  

 
09 Dessy N.  

 
2.000.000  

 
10 Andreas H.  

 
1.000.000  

 
10Tjahjadi  

 
10.000.000  

 
10 Edward B.  

 
432.000  

 
11 Danny T.  

 
1.000.000  

 
11GKIM Bandung  

 
1.000.000  

 
16 Esther J.  

 
200.000  

 
16 Mauliate M.  

 
300.000  

 
16 Frans H.  

 
600.000  

 
17 Panca R.  

 
100.000  

 
19 Jonathan S.  

 
30.000  

 
19NN (Solo)  

 
600.000  

 
23 Naomi E.  

 
6.000.000  

 
23 Johanes S.  

 
100.000  

 
23 37USB (Gideon)  

 
5.430.000  

 
23GKJ Delanggu  

 
300.000  

 
23 Daniel H.  

 
100.000  

 
23Persembahan Peserta Gideon  

 
930.000  

 
23Nathalia  

 
100.000  

 
23 Suryadi T.  

 
500.000  

 
23 Pers.Parakaleo  

 
650.000  

 
23 Lauw M.  

 
1.000.000  

 
23 Fendy P.  

 
200.000  
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24 Tommy W.  
 

30.000  
 

24Yayasan Gloria  
 

1.000.000  
 

25 Johanes S.  
 

200.000  
 

30Lain-lain  
 

257.000  
 

Bunga Bank  
 

33.417  
 

  
___________  

 
Total Sumbangan  

 
44.992.418  

 

B. Pengeluaran  
Beban admin  

 
237.700  

 
Kas kecil  

 
421.300  

 
Telp, listrik, dll.  

 
2.748.100  

 
iMac &MacBook  

 
7.172.435  

 
HD Ekst &Wless LAN  

 
1.111.672  

 
Monitor, keyboard, mouse  

 
2.230.000  

 
Apple develop  

 
1.095.000  

 
Copy audio  

 
500.000  

 
Cetak audio  

 
290.000  

 
Buku perpustakaan  

 
993.500  

 
PBB  

 
1.968.600  

 
JAMSOSTEK  

 
760.400  

 
Kepegawaian  

 
32.475.000  

 
Konsumsi staf  

 
1.969.200  

 
Persekutuan staf  

 
276.100  

 
Pers.kasih (mitra)  

 
1.000.000  

 
Pers.kasih (staf)  

 
450.000  

 
Kirim pos, paket  

 
30.000  

 
MMT instalasi SABDA  

 
25.000  

 
Sablon mug SABDA  

 
180.000  

 
Transport ke Cawas  

 
15.000  

 
Keramik &teralis  

 
924.000  

 
Rak buku  

 
325.000  

 
Adminitrasi bank  

 
18.683  

 
  

___________  
 

Total Pengeluaran  
 

57.216.690  
 

Baca selengkapnya laporan keuangan YLSA di < http://ylsa.org/ >  

http://ylsa.org/
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Terima kasih banyak untuk berkat Tuhan melalui tangan-tangan para Sahabat dan 
Pendukung YLSA. Kesetiaan Anda dalam memberi merupakan salah satu penopang 
bagi kelancaran pelayanan YLSA. Kiranya berkat Tuhan tersebut mengalir kepada lebih 
banyak orang lagi bagi kemuliaan nama Tuhan.  

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 089/November/2013  
Dari YLSA 

Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus,  

Pada November ini, YLSA disibukkan dengan penyelesaian renovasi Griya SABDA. 
Harapan kami, awal 2014, YLSA sudah bisa menempati kantor yang baru. Griya 
SABDA adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan untuk YLSA. Namun, kami juga 
menyadari bahwa anugerah yang Tuhan berikan pasti disertai dengan tanggung jawab 
yang harus kami jalankan. Karena itu, kami mohon dukungan doa dari para Sahabat 
dan Pendukung SABDA agar Tuhan memampukan kami bertanggung jawab 
menggunakan dan memelihara Griya SABDA dengan baik demi kemajuan pekerjaan 
Tuhan di SABDA.  

Tak lupa, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Sahabat dan Pendukung YLSA 
yang telah ikut ambil bagian mendukung kami dalam dana sehingga memungkinkan 
YLSA memiliki kantor yang baru. Kiranya, Tuhan sendiri yang membalas kebaikan Anda 
semua. Terpujilah Tuhan yang empunya alam semesta dan mengizinkan manusia untuk 
ambil bagian menjadi agen berkat Tuhan.  

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. SABDA dalam KoNas Pelayanan Anak III (Oleh: Ryan)  

... Tema KoNas kali ini adalah "Memaksimalkan Komponen Pelayanan Anak". 
Pertemuan ini dihadiri oleh kurang lebih tujuh puluh yayasan, lembaga, dan 
gereja. Bidang pelayanan mereka beragam, mulai dari pelayanan yang berfokus 
pada pendidikan dan kesehatan anak, olahraga, tari, literatur, sampai alat 
peraga. Pertemuan ini dibagi ke dalam enam sesi. Sesi pertama, dibuka dengan 
sharing panel tiga pembicara mitra JPA. Setelah itu, break makan siang dan 
istirahat. Kami memakai waktu istirahat untuk mengatur booth SABDA. Di sesi ke 
II, acara diisi oleh presentasi para aktivis pelayanan dari berbagai bidang 
pelayanan anak, baik yayasan, gereja, maupun perorangan. Selanjutnya pada 
sesi ke III, saya berkesempatan mempresentasikan DVD Anak SABDA. Lalu 
pada bagian terakhir, kami juga mempresentasikan produk terbaru SABDA, yaitu 
Alkitab yang Terbuka (AYT) ....  

Baca selengkapnya tulisan Ryan: http://blog.sabda.org/2013/11/15/sabda-dalam-
konas-pelayanan-anak-iii/  

2. Doa Semalam Ceria YLSA (Oleh: Meland)  

... Acara ini merupakan rangkaian acara Bulan Doa di Yayasan Lembaga SABDA 
selama bulan Oktober. Karena masih amatiran, saya cukup bingung dan banyak 
merepotkan teman-teman staf lain dengan pertanyaan seputar acara doa ini. 
Awalnya, bahkan saya agak pesimis. Selain karena tidak begitu memahami 
konsepnya, saya juga baru saja sembuh dari sakit dan masih kurang fit. Tetapi, 
kekhawatiran saya berubah saat mengikuti acara doa malam itu ....  

Baca selengkapnya tulisan Meland: http://blog.sabda.org/2013/12/03/doa-
semalam-ceria-ylsa/  

3. SABDA di Konvensi Full Gospel Regional Jawa Tengah (Oleh: Joko)  

... Magelang, 4-5 November 2013. Bertempat di Hotel Grand Artos Aero Wisata, 
Magelang, berlangsung acara Konvensi Full Gospel Regional Jawa Tengah 
dengan tema "Unite in Christ (Yohanes 17:21)". Atas undangan Bapak Kis 
Yudhanto, Central Regional President FGBMFI Indonesia, SABDA 
berkesempatan melayani di acara ini dengan membuka stand/booth SABDA ....  

Baca selengkapnya tulisan Joko: http://blog.sabda.org/2013/12/03/sabda-di-
konvensi-full-gospel-regional-jawa-tengah/  

  

http://blog.sabda.org/2013/11/15/sabda-dalam-konas-pelayanan-anak-iii/
http://blog.sabda.org/2013/11/15/sabda-dalam-konas-pelayanan-anak-iii/
http://blog.sabda.org/2013/12/03/doa-semalam-ceria-ylsa/
http://blog.sabda.org/2013/12/03/doa-semalam-ceria-ylsa/
http://alkitab.mobi/?Yohanes+17%3A21
http://blog.sabda.org/2013/12/03/sabda-di-konvensi-full-gospel-regional-jawa-tengah/
http://blog.sabda.org/2013/12/03/sabda-di-konvensi-full-gospel-regional-jawa-tengah/
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Mengenal YLSA: Wajah Baru Blog SABDA! 

Ditulis oleh: Redaksi  

Bertepatan dengan ulang tahun YLSA yang ke-19 pada 1 Oktober 2013 yang lalu, Blog 
SABDA < http://blog.sabda.org > hadir dengan wajah yang baru!  

Apakah Anda sudah pernah berkunjung ke situs "pribadi" Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA), "Blog SABDA"? Situs Blog SABDA lahir dari kerinduan YLSA untuk berbagi visi 
sebagaimana Tuhan berikan untuk YLSA. Selain menjadi wadah bagi para staf YLSA 
untuk berbagi pengalaman dan pelayanan, khususnya dari kacamata pribadi staf YLSA, 
situs ini juga dapat digunakan oleh para mitra pelayanan YLSA untuk saling berbagi 
cerita, pengalaman, pelajaran, dan pelayanan yang telah kami kerjakan bersama-sama 
selama ini. Melalui blog ini, kami rindu para Sahabat dan Pendukung YLSA juga dapat 
terlibat lebih banyak lagi dengan memberikan komentar pribadi yang dapat mendorong 
kemajuan pelayanan YLSA.  

Melalui berbagi pengalaman yang terjadi di balik layar, kami ingin para pendukung 
pelayanan YLSA dapat merasakan pergumulan pelayanan YLSA secara langsung. 
Selain itu, pelayanan yang Tuhan percayakan kepada YLSA sungguh sangat besar. 
Jadi, tidak mungkin bisa dijalankan hanya oleh segelintir orang. YLSA adalah wadah 
yang Tuhan sediakan bagi anak-anak Tuhan bergabung, khususnya mereka yang 
terpanggil untuk menjalankan pelayanan berbasis teknologi informasi. Biarlah 
pelayanan ini sungguh memberi kemuliaan bagi nama-Nya; "IT untuk TUHAN" (IT for 
GOD).  

Orang-orang inilah yang menjadi sahabat dan pendukung YLSA. Di antara mereka, 
mungkin Allah juga memakai Anda untuk bergabung dengan kami untuk melayani Allah 
yang kita cintai. Bersama, pelayanan Tuhan melalui YLSA dapat terus maju dan 
berkembang secara konsisten. Anda bisa menjadi pendoa, donatur, mitra, konsumen, 
dan pengguna produk-produk YLSA. Nah, melalui situs Blog SABDA ini, kita bisa 
berbagi beban dan pengalaman serta sukacita melayani Dia. Blog SABDA ada untuk 
Anda, para Sahabat dan Pendukung YLSA!  

Wajah baru blog SABDA kiranya menjadi wujud semangat kami yang baru karena kami 
percaya pada pemeliharaan Allah bagi pelayanan ini. Kami rindu terus melayani. Kami 
rindu terus berbagi firman-Nya. Dan, kami rindu nama Allah semakin dimuliakan di 
tengah-tengah bangsa ini dan di seluruh dunia melalui kemajuan teknologi dan 
informasi. Amin.  
==> < http://blog.sabda.org >  

 
 

  

http://blog.sabda.org/
http://blog.sabda.org/
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Pokok Doa Pelayanan YLSA  

1. Konvensi Injil Nasional (KIN) 2013 di Jakarta  
2. Proses Pindahan Kantor YLSA  
3. Penggunaan Training Center Griya SABDA  
4. Pelatihan SABDA di GKI Ngupasan, Yogyakarta  
5. Format Baru Publikasi YLSA 2014  
6. Persiapan Raker YLSA 2014  

1. Konvensi Injil Nasional (KIN) 2013 di Jakarta  

Bersyukur untuk Konvensi Injil Nasional (KIN) 2013 yang diselenggarakan di 
Katedral Mesias, RMCI, Jakarta. Acara tersebut terselenggara pada tanggal 4 -- 
11 November 2013 dan berjalan dengan lancar. Acara ini diikuti oleh 2500 
peserta, termasuk salah satu di antaranya adalah staf YLSA, yaitu Sdr. Meland 
Neno. Pada kesempatan tersebut, Panitia memberikan izin untuk YLSA 
membagikan DVD Library SABDA Anak dan CD Alkitab Audio kepada semua 
peserta.  

Pokok doa: Mari kita berdoa agar Tuhan membakar semangat semua peserta 
untuk melakukan penginjilan dengan benar sehingga jiwa-jiwa boleh 
dimenangkan bagi Tuhan. Doakan juga untuk setiap CD Alkitab Audio dan DVD 
Library Anak yang sudah tersebar ke seluruh Nusantara supaya dapat menjadi 
berkat dan memperkaya setiap pelayan Tuhan yang menggunakannya.  

2. Proses Pindahan Kantor YLSA  

Setelah lama ditunggu, akhirnya renovasi kantor baru YLSA di Griya SABDA bisa 
selesai. Puji Tuhan! Karena itu, sejak awal November yang lalu, perlahan-lahan 
kami mulai membersihkan seluruh ruangan yang ada. Kami juga mulai 
memindahkan beberapa almari dan membersihkan rak serta buku-buku 
perpustakaan. Proses ini akan terus kami lanjutkan hingga kantor YLSA yang 
baru dapat benar-benar berfungsi secara maksimal.  

Pokok doa: Mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan sehingga kantor baru 
YLSA dapat dipersiapkan dengan baik. Doakan agar proses pindah-pindah ini 
dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang besar untuk kesehatian 
semua staf dan pemimpin YLSA.  

3. Penggunaan Training Center Griya SABDA  

Kami sangat rindu Griya SABDA bisa digunakan secara maksimal untuk 
melayani Tuhan. Jadi, meskipun belum semua ruang di Griya SABDA selesai 
dibersihkan, kami telah memberi kesempatan kepada Perkantas Solo untuk 
memakainya. Kami sangat bersyukur untuk kesempatan pelayanan ini. Pada 
November yang lalu, selama 3 hari Minggu berturut-turut, ruang Training Center 
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telah digunakan Perkantas Solo untuk melakukan pembinaan bagi para 
pemimpin PA (Siswa, Mahasiswa, dan Profesi). Ruang Training Center ternyata 
sangat ideal digunakan untuk menampung 75 orang. Hanya ada satu kendala 
yang masih harus kami atasi untuk keperluan yang akan datang, yaitu keluhan 
bahwa ruangan cukup panas karena memang tidak ber-AC.  

Pokok doa: Bersyukur untuk kesempatan melayani Perkantas Solo dengan 
meminjamkan ruang Training Center Griya SABDA untuk pembinaan para 
pemimpin PA. Doakan agar Tuhan menolong kami untuk dapat menggunakan 
Griya SABDA bagi kemuliaan nama Tuhan.  

4. Pelatihan SABDA di GKI Ngupasan, Yogyakarta  

Pada tanggal 27 November 2013, tim SABDA mendapat kesempatan untuk 
memberikan training di GKI Ngupasan, Yogyakarta, tentang bagaimana 
menggunakan software Alkitab SABDA. Selain untuk jemaat, GKI Ngupasan juga 
berbesar hati untuk mengundang rekan-rekan pelayanan lain yang ada di 
Yogyakarta untuk ikut menghadirinya.  

Pokok doa: Biarlah Tuhan terus menolong Tim SABDA untuk melatih anak-anak 
Tuhan menggunakan software Alkitab SABDA sehingga mereka semakin mampu 
menggali Alkitab dengan baik dan semakin mencintai firman Tuhan.  

5. Format Baru Publikasi YLSA 2014  

Pada tahun 2014, tim Publikasi YLSA berencana memperbarui format publikasi 
elektronik YLSA supaya bisa lebih memudahkan para pelanggan (friendly user), 
khususnya agar pelanggan dapat membuka publikasi YLSA dengan perangkat 
mobile. Selain supaya isinya bisa lebih bermutu, kami juga ingin agar tampilan 
publikasi YLSA bisa lebih menarik untuk dinikmati.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan Yesus memberikan hikmat kepada tim Publikasi 
YLSA untuk membuat semua publikasinya berbobot, menarik, dan sekaligus 
mudah diakses dengan perangkat mobile.  

6. Persiapan Raker YLSA 2014  

Tak terasa, kita sudah sampai di penghujung tahun 2013. Sebagaimana 
biasanya, pada setiap akhir tahun, semua Koordinator Divisi mulai disibukkan 
dengan pembuatan laporan tahunan 2013 dan juga rencana tahun 2014. Semua 
kegiatan ini akan dituangkan dalam Rapat Kerja (Raker) YLSA 2014.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan menolong setiap Koordinator Divisi untuk dapat 
membuat laporan kerja 2013 dengan teliti. Dengan hikmat Tuhan, kiranya 
laporan tersebut dapat menjadi evaluasi yang tepat untuk menjadi acuan dalam 
membuat rencana kerja 2014.  
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Surat untuk YLSA  

1. Gunarso < masgunarso@xxxxxx > 

Terima kasih bisa belajar dari sabda.org. 

Redaksi: Terima kasih untuk kunjungannya ke situs sabda.org < http://sabda.org >. Jika 
Anda mendapat berkat, bagikan informasinya ke teman-teman yang lain. Tuhan 
memberkati!  

2. Jacob Tunya < via Fanpage YLSA > 

Saya suka dengan Yayasan Lembaga SABDA. Teruslah arahkan kami, umat kristen, 
kepada Firman Allah agar iman kami kepada Kristus semakin kuat. Trims. Tuhan 
memberkati. 

Redaksi: Sungguh bersyukur jika YLSA dapat menjadi berkat bagi umat Kristen di 
Indonesia. Biarlah kita semua dapat dipakai Tuhan menjadi alat untuk membawa anak-
anak Tuhan semakin mencintai Firman-Nya.  

3. Weraja < weraja9@xxxxxx > 

SS (SABDA Space) dapat menjadi berkat bagi kehidupan rohani saya. Haleluya .... 

 
Redaksi: Selamat bergabung di SS dan semoga Anda dapat saling berbagi dan 
bertumbuh dalam Tuhan bersama saudara-saudara seiman yang lain. Kembangkan 
talenta menulis Anda untuk memuliakan Tuhan.  

4. Hendric Simarmata < ndricsimarmata@xxxxxx > 

Syalom. Wah, Puji Tuhan saya dapat menemukan situs SABDA ini. Awalnya, saya kira 
bahwa situs SABDA hanya tempat mendownload Software Alkitab saja. Ternyata saya 
salah, setelah saya kunjungi berbagai link di situs SABDA, ternyata di SABDA super 
lengkap, hanya kidung jemaat saja yang kurang. Terima kasih banyak untuk semua 
Pengurus Situs SABDA. Pelayanan Amang/Inang, Saudara/i, sangat bermanfaat untuk 
kami semua. Terlebih untuk Tuhan Yesus Kristus. 

 
Redaksi: Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan! Untuk menemukan Kidung Jemaat, 
silakan berkunjung ke situs GEMA < http://gema.sabda.org/ >  

  

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

Bulan Oktober 2013  

 
A. Sumbangan  
01 Lidia S.  

 
500.000  

 
01Harjanto  

 
150.000  

 
01 Chandra W.  

 
1.000.000  

 
01 Lukas H.  

 
5.000.000  

 
02 Anityo L.  

 
810.000  

 
02NN (Jakarta)  

 
2.000.000  

 
02 Frans H.  

 
600.000  

 
03 Bambang W.  

 
50.000  

 
03 Panca R.  

 
100.000  

 
03 Timotius A.  

 
50.000  

 
03 Sandy H.  

 
2.000.000  

 
04 Daniel P.  

 
50.000  

 
07 Florentina L.  

 
1.000.000  

 
07NN  

 
2.000.000  

 
08 Danny T.  

 
1.000.000  

 
09Parakaleo KONAS  

 
45.000  

 
09Peserta KONAS  

 
250.000  

 
09 13USB (KONAS)  

 
1.300.000  

 
09 Donny E. P.  

 
100.000  

 
11 Wibisono B.  

 
500.000  

 
16TELAGA  

 
500.000  

 
16 20USB (Banjarmasin)  

 
2.030.000  

 
17 1USB (Sigit)  

 
100.000  

 
25Pro-Int Dinamika  

 
2.000.000  

 
25NN  

 
201.000  

 
25Yayasan Gloria  

 
1.000.000  

 
28 Johanes S.  

 
200.000  

 
30GKI Ngupasan, Yogyakarta  

 
1.000.000  

 
31NN  

 
1.500.000  

 
Sumbangan  

 
217.300  

 
Bunga bank  

 
31.570  
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___________  

 
Total Sumbangan  

 
27.284.870  

 

B. Pengeluaran  
Beban admin  

 
262.100  

 
Kas kecil  

 
154.700  

 
Telp, listrik, dll.  

 
2.861.700  

 
Motherboard &PSU  

 
360.000  

 
Buku perpustakaan  

 
168.000  

 
Cetak stiker (SABDA & AYT)  

 
828.800  

 
Kirim pos & paket  

 
133.000  

 
JAMSOSTEK  

 
760.400  

 
Admin bank  

 
11.237  

 
Kepegawaian  

 
34.215.000  

 
Transport KONAS  

 
2.247.000  

 
Konsumsi staf  

 
2.021.300  

 
Doa semalam ceria  

 
203.900  

 
Pers.kasih utk staf  

 
500.000  

 
Pajak motor & mobil  

 
970.500  

 
Keramik & fiber  

 
502.000  

 
Cetak brosur  

 
206.000  

 
Cetak traktat  

 
2.375.000  

 
Transport roadshow (GKI Ngupasan, YK)  

 
107.500  

 
  

___________  
 

Total Pengeluaran  
 

48.888.137  
 

 
Terima kasih untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA yang telah memberikan dana 
bagi kelangsungan pelayanan YLSA. Marilah kita terus melihat pimpinan Tuhan 
sehingga kita bersama-sama melaksanakan panggilan dalam melayani Tuhan.  

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 untuk Pelayanan Penginjilan Anak dari 
Yayasan Lembaga SABDA  

Tetapi Yesus berkata: "Biarkanlah anak-anak itu, janganlah menghalang-halangi 
mereka datang kepada-Ku ...." Matius 19:14a (TB)  

Anda seorang guru sekolah minggu, orang tua Kristen, atau terlibat dalam pelayanan 
anak? Anda ingin menjadi alat Tuhan untuk mengenalkan anak kepada Tuhan Yesus? 
Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > mengajak Anda untuk turut serta dalam 
pelayanan penginjilan anak melalui video yang berjudul "Tuhan Yesus 
Menyelamatkanmu". Dalam video ini, anak-anak dibawa untuk menyadari bahwa sejak 
lahir, mereka berdosa dan memerlukan Tuhan Yesus untuk melepaskan mereka dari 
dosa.  

Mari bawa anak-anak datang kepada Kristus melalui video anak persembahan Yayasan 
Lembaga SABDA berjudul "Tuhan Yesus Menyelamatkanmu" yang dapat Anda 
saksikan selengkapnya di Youtube melalui URL: 
https://www.youtube.com/watch?v=JlE8vfVU9mo  

Selamat membawa anak-anak datang kepada Tuhan! Tuhan Yesus mengasihi kita 
semua!  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+19%3A14a
http://ylsa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=JlE8vfVU9mo
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Publikasi Berita YLSA 2012 
Redaksi: Adiana, Ami, Ari, Ary, Christiana, Daniel, Dhono, Dian, Elly, Endah, Evie, Eviriyanti, Kris, Kristina, Puji, 

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

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

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

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

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

 
Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA 

• Alkitab (Web) SABDA   : http://alkitab.sabda.org 
• Download Software SABDA  : http://www.sabda.net 
• Alkitab (Mobile) SABDA  : http://alkitab.mobi 
• Download PDF & GoBible Alkitab  : http://alkitab.mobi/download 
• 24 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 YLSAdan bundel publikasi YLSA yang lain di:  
http://download.sabda.org/publikasi/pdf 

http://www.ylsa.org/
http://www.ylsa.org/
mailto:beritaylsa@sabda.org
http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa
mailto:berlangganan@sabda.org
http://www.ylsa.org/
http://facebook.com/fb.sabda
http://facebook.com/sabda.org
http://twitter.com/_YLSA_
http://www.ylsa.org/
http://www.sabda.org/
http://blog.sabda.org/
http://www.sabda.org/katalog
http://www.sabda.org/publikasi
http://alkitab.sabda.org/
http://alkitab.sabda.org/
http://www.sabda.net/
http://alkitab.mobi/
http://alkitab.mobi/download
http://audio.sabda.org/
http://sejarah.sabda.org/
http://apps.facebook.com/alkitab
http://download.sabda.org/publikasi/pdf
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