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BeritaYLSA 091/Januari/2014  
Editorial  

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) memulai tahun 2014 ini dengan menyelenggarakan 
rapat kerja (raker) yang diikuti oleh semua staf dari semua divisi. Kami sangat bersyukur 
karena dalam raker ini kami melihat tangan Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui 
YLSA. Banyak pencapaian yang menggembirakan sehingga menolong kami untuk 
semakin giat bersyukur kepada Tuhan. Namun, kami juga melihat kekurangan- 
kekurangan yang masih terjadi di sana-sini. Semoga pelajaran yang kami dapatkan dari 
laporan kerja 2013 menolong kami untuk mengaplikasikan rencana yang lebih baik 
pada tahun 2014.  

Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada para Sahabat 
dan Pendukung YLSA untuk semua bantuan dan dukungannya selama tahun 2013. 
Sungguh merupakan kerja sama yang indah karena Tuhan sendiri yang memanggil kita 
semua untuk bekerja di ladang-Nya. Karena itu, ucapan syukur yang tertinggi kiranya 
patut kami naikkan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja, yang memiliki pelayanan 
kita. Terpujilah Allah yang besar.  

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. Roadshow PESTA di GBI Bait Kudus (Oleh: Sigit)  

... Selama ini YLSA melakukan pelayanan PESTA secara online, yaitu melalui milis. 
Sebenarnya, konsep online PESTA juga bisa dilakukan secara offline, apalagi kalau 
itu dilakukan sebagai konsep pembinaan dan pembelajaran teologia secara tatap 
muka oleh gereja atau komunitas Kristen lainnya. Bahan atau modul PESTA dapat 
diunduh secara bebas dan siap digunakan oleh siapa saja. Pihak pengguna dapat 
mencetak bahan tersebut sesuai dengan kebutuhan, lalu mengajak jemaat untuk 
belajar dan mengerjakan tugas bersama-sama ....  

Baca selengkapnya tulisan Sigit: http://blog.sabda.org/2014/01/27/roadshow-pesta-
di-gbi-bait-kudus/  

2. Natal YLSA 2013: "Born to Die, so We May Live" (Oleh: Teddy) 
Itulah tema Natal YLSA tahun ini. Tuhan Yesus dilahirkan untuk mati sehingga kita 
bisa menikmati kehidupan di dalam Kristus. Oleh karena pengorbanan-Nya, kita bisa 
memperoleh pengampunan. "Ia diutus untuk menebus mereka, yang takluk kepada 
hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, 
maka Allah telah menyuruh Roh Anak-Nya ke dalam hati kita, yang berseru: 'ya 
Abba, ya Bapa!'" (Galatia 4:5-6) ....  

Baca selengkapnya tulisan Teddy: http://blog.sabda.org/2014/01/28/natal-ylsa-2013-
born-to-die-so-we-may-live/  

3. Kesempatan Melayani Bersama YLSA (Oleh: Joko)  

... Saya bangga pernah menjadi bagian dari tim YLSA dan melewati momen 
pertumbuhan rohani saya bersama YLSA. Bagaimana tidak? Selama ini, YLSA telah 
banyak memperlengkapi para pelayan Tuhan. Di YLSA, saya pun banyak 
menemukan dan belajar hal-hal baru yang tidak pernah saya temui di tempat lain, 
seperti yang pernah Benny katakan "... karena YLSA adalah pelayanan yang unik 
...." YLSA percaya bahwa semua diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, termasuk 
teknologi. Teknologi juga harus digunakan untuk memuliakan Tuhan ....  

Baca selengkapnya tulisan Joko: http://blog.sabda.org/2014/01/30/kesempatan-
melayani-bersama-ylsa/  

4. Kembali ke YLSA (Oleh: Hadi) 
Pada tanggal 6 Januari 2014, saya kembali bergabung dengan YLSA. Hanya oleh 
anugerah Tuhan saja saya mendapat kesempatan kedua untuk melakukan 
pekerjaan Tuhan di sini. Senang karena masih dipercaya kembali untuk 
mengerjakan tugas-tugas pelayanan di YLSA, tetapi di sisi lain ada rasa takut 
karena berhadapan dengan tanggung jawab besar untuk melakukan pekerjaan 

http://blog.sabda.org/2014/01/27/roadshow-pesta-di-gbi-bait-kudus/
http://blog.sabda.org/2014/01/27/roadshow-pesta-di-gbi-bait-kudus/
http://alkitab.mobi/?Galatia+4%3A5-6
http://blog.sabda.org/2014/01/28/natal-ylsa-2013-born-to-die-so-we-may-live/
http://blog.sabda.org/2014/01/28/natal-ylsa-2013-born-to-die-so-we-may-live/
http://blog.sabda.org/2014/01/30/kesempatan-melayani-bersama-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/01/30/kesempatan-melayani-bersama-ylsa/
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Tuhan. Namun, saya percaya bahwa Tuhan akan memampukan saya untuk 
melakukannya ....  

Baca selengkapnya tulisan Hadi: http://blog.sabda.org/2014/01/30/kembali-ke-ylsa/  

5. Ulang Tahun untuk Hadi, Setya, Khenny 
Segenap keluarga YLSA mengucapkan selamat ulang tahun untuk rekan 
sepelayanan kami, Hadi, Setya, dan Khenny. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati 
pelayanan kalian dan teruslah melangkah di dalam Tuhan dan menjadi alat bagi 
kemuliaan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati.  

Baca selengkapnya:  

Hadi dan Setya --> http://blog.sabda.org/2014/01/20/selamat-ulang-tahun-untuk-
hadi-dan-setya/  

Khenny --> http://blog.sabda.org/2014/01/27/happy-birthday-to-khenny/  

  

http://blog.sabda.org/2014/01/30/kembali-ke-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/01/20/selamat-ulang-tahun-untuk-hadi-dan-setya/
http://blog.sabda.org/2014/01/20/selamat-ulang-tahun-untuk-hadi-dan-setya/
http://blog.sabda.org/2014/01/27/happy-birthday-to-khenny/
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Mengenal YLSA: Dua Puluh Tahun Pelayanan SABDA: 
Transisi, Inovasi, Transformasi 

Ditulis oleh: Redaksi  

Tahun 2014 menjadi tahun yang istimewa bagi Yayasan Lembaga SABDA. Ya, pada 
tahun 2014 ini, pelayanan YLSA menginjak usia dua puluh tahun. Dalam fase hidup 
manusia, usia dua puluh tahun adalah masa memasuki usia dewasa, siap bereproduksi, 
dan siap menjawab tantangan kehidupan yang lebih kompleks.  

Begitu juga dengan YLSA. Pada usia yang ke-20 ini, di tengah keterbatasan kami, kami 
terus berdoa agar Tuhan Yesus memberi kekuatan sehingga kami dapat menjalankan 
visi YLSA dalam bidang Biblical Computing dengan semakin luas. Untuk itu, kami harus 
semakin giat belajar dan tidak cepat puas dengan hasil yang sudah dicapai sejauh ini. 
"Transisi, Inovasi, dan Transformasi" adalah tema perayaan 20 tahun YLSA.  

"Transisi" telah dimulai sejak awal tahun 2014 dengan melakukan pindahan kantor 
YLSA ke Griya SABDA < http://blog.sabda.org/2013/07/12/mengenal-ylsa-griya-sabda/ 
>. Puji Tuhan, setelah melalui pergumulan yang panjang, akhirnya renovasi gedung 
Griya SABDA dapat selesai dikerjakan. Griya SABDA adalah anugerah yang Tuhan 
percayakan kepada kami, karena itu kami harus bertanggung jawab untuk 
menggunakannya sebaik mungkin. Dengan perpindahan ini, ada banyak penyesuaian 
dengan sistem kerja dan sistem administrasi yang baru. Semoga kami bisa segera 
beradaptasi sehingga semua pekerjaan bisa berjalan lancar, bahkan lebih efisien lagi.  

"Inovasi" harus kami lakukan karena tanpa inovasi pelayanan YLSA yang sudah 20 
tahun ini akan "mandeg" dan sulit berkembang. Karena itu, setiap divisi YLSA harus 
dapat menciptakan hal-hal baru untuk menunjang pelayanan di masa depan. Rencana-
rencana inovasi kami termasuk meng-upgrade situs-situs YLSA < http://www.sabda.org/ 
>, menambah fitur-fitur di Alkitab SABDA < http://alkitab.sabda.org/ > dan Alkitab mobi < 
http://alkitab.mobi/ >, mengembangkan publikasi- publikasi YLSA < 
http://www.sabda.org/publikasi/ >, dan yang paling penting adalah menambah produk-
produk pelayanan YLSA sehingga semakin banyak masyarakat Kristen yang diberkati 
melaluinya.  

"Transformasi" merupakan bagian yang tidak dapat dilepaskan dari proses "transisi" 
dan "inovasi" yang ingin kami wujudkan dalam pelayanan YLSA, khususnya tahun ini. 
Dunia teknologi terus bertumbuh dan berkembang sejalan dengan kebutuhan 
pelayanan untuk generasi saat ini. YLSA rindu untuk terus mempersembahkan 
pelayanan "IT for GOD" yang kontekstual sesuai dengan perkembangan zaman ini. Hal 
ini tentunya menuntut perubahan dan pembelajaran dari waktu ke waktu. Doakan agar 
YLSA dapat terus mengalami perubahan ke arah yang lebih baik, bukan hanya secara 
sistem dan infrastruktur, tetapi terutama secara rohani. Tujuan akhir kami adalah untuk 
menjadi lebih taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Dia kehendaki.  

http://blog.sabda.org/2013/07/12/mengenal-ylsa-griya-sabda/
http://www.sabda.org/
http://alkitab.sabda.org/
http://alkitab.mobi/
http://www.sabda.org/publikasi/
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Di tengah semua usaha di atas, di usia dua puluh tahun ini, YLSA juga telah siap untuk 
bereproduksi. Proyek Alkitab Mudah Dibaca (AMD) dan Alkitab yang Terbuka (AYT) 
lahir dari kerinduan kami untuk melakukan lebih banyak lagi bagi Tuhan. Jika nanti 
Tuhan menganggap kami siap, proyek AMD dan AYT akan menjadi buah dari 
pelayanan YLSA.  

AMD dipersiapkan YLSA untuk menjadi Alkitab yang menggunakan bahasa yang 
mudah dibaca dan struktur yang lebih sederhana supaya lebih mudah dipahami. 
Sedangkan AYT akan menjadi Alkitab yang dilengkapi dengan Pustaka Terbuka 
sehingga memungkinkan pembaca untuk melakukan studi Alkitab (bible study) dengan 
sangat baik. Kerinduan kami, masyarakat Indonesia tidak hanya rajin membaca Alkitab, 
tetapi juga mempelajarinya dengan lebih bertanggung jawab. Jika nanti dibuka 
Komunitas Terbuka, diharapkan akan lebih banyak jemaat Tuhan yang menjadi dewasa 
secara rohani sehingga dapat memberi sumbangsih bagi Kerajaan Tuhan di Indonesia.  

Untuk itu, kami sungguh mohon dukungan doa dari Sahabat YLSA sekalian supaya 
YLSA sanggup menjalankan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada kami. 
Tantangan ke depan tentu akan menjadi semakin besar. Dunia akan terus berubah, 
demikian juga perkembangan IT. Namun, firman Tuhan tetap untuk selamanya. Oleh 
karena itu, kami tidak dapat terus berjalan di tempat, kami harus maju. Visi YLSA akan 
terus kami kerjakan dengan semangat bertransisi, berinovasi, dan bertransformasi demi 
kemuliaan nama Tuhan.  

Salam IT for GOD!  

POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. Raker YLSA 2014  
2. SABDA dalam Konferensi Pelayan Ladang Tuhan (KPLT) dan Youth Mission 

Conference di Salatiga  
3. Operasional Kantor Baru YLSA  
4. Sistem Perpustakaan YLSA  
5. Kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) dan Pengantar Perjanjian Lama (PPL)  

1. Raker YLSA 2014 

Pada tanggal 9 -- 11 Januari 2014, YLSA telah melaksanakan rapat kerja (Raker) 
YLSA 2014. Bersyukur untuk raker yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-
turut, dan diikuti oleh semua staf YLSA. Dalam Raker ini, selain membahas 
laporan kerja 2013 dan evaluasinya, kami juga menggodok rencana kerja 2014. 
Banyak rencana yang kami buat, tetapi kami tahu hanya Tuhan yang akan 
memberi kami kekuatan untuk melakukannya.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberi hikmat sehingga rencana-rencana 
yang kami kerjakan tidak hanya menjadi sekadar tugas, tetapi hati kami terus 
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dibakar dengan cinta kasih Tuhan supaya kami melakukan pekerjaan kami 
dengan penuh sukacita.  

2. SABDA dalam Konferensi Pelayan Ladang Tuhan (KPLT) dan Youth Mission 
Conference di Salatiga  

Pada awal tahun 2014 ini, kami bersyukur mendapat kesempatan untuk 
membagikan CD Alkitab Audio dan DVD Library SABDA Anak 1.2 pada acara 
Konferensi Pelayan Ladang Tuhan (KPLT) yang diikuti oleh 200-an peserta pada 
tanggal 14 -- 17 Januari 2013 di STT Sangkakala, Salatiga.  

Kami juga bersyukur untuk kesempatan melayani di Youth Mission Conference, 
Salatiga, pada tanggal 16 Januari 2014. Tim SABDA telah membagikan materi 
"IT For God", Pelayanan Mobile, dan Alkitab Abad ke- 22. Kira-kira seratus anak 
muda boleh didorong untuk memberikan hidup mereka untuk melayani ladang 
Tuhan dengan teknologi abad 22.  

Pokok doa: Berdoa untuk seratus anak muda yang telah mendengar presentasi 
Tim SABDA serta membawa pulang CD Alkitab Audio dan DVD SABDA Library 
Anak ke gereja masing-masing. Kiranya Tuhan menggerakkan hati mereka untuk 
melayani generasi mereka bagi Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh.  

3. Operasional Kantor Baru YLSA 

Kantor baru Griya SABDA telah beroperasi lebih dari satu bulan. Bersyukur untuk 
setiap fasilitas dan infrastruktur yang dapat kami gunakan. Sehubungan dengan 
hal ini, kami terus memperbaiki sistem kerja yang ada supaya lebih optimal.  

Pokok doa: Bersyukur untuk kantor baru Griya SABDA dan fasilitas yang Tuhan 
berikan untuk YLSA. Doakan agar Tuhan memberi hikmat untuk kami semua 
sehingga dapat menolong kami menggunakan setiap berkat Tuhan ini secara 
maksimal.  

4. Sistem Perpustakaan YLSA 

Tahun 2014, tim YLSA sedang mengupayakan sistem manajemen perpustakaan 
yang lebih baik karena selama ini, buku-buku perpustakaan belum dapat dipakai 
secara efektif dan optimal.  

Pokok doa: Berdoalah agar Tuhan menolong Tim SABDA untuk mengatur buku-
buku perpustakaan dengan sistem yang baik supaya dapat dipakai dan dipinjam 
oleh banyak orang dan menjadi berkat.  
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5. Kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) dan Pengantar Perjanjian Lama (PPL)  

Pada periode Januari/Februari 2014 ini, PESTA telah membuka dua kelas 
diskusi, yaitu kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) dengan 20 peserta dan 
Pengantar Perjanjian Lama (ppl) dengan 18 Peserta.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan memakai kelas-kelas diskusi ini untuk belajar 
kebenaran firman Tuhan sehingga dapat mendewasakan iman mereka. Doakan 
juga supaya Tuhan menyiapkan mereka untuk menjadi alat- Nya yang berguna.  
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Surat untuk YLSA  

1. Jones Ampera Ginting < jonesitting@xxxxxx > 

Dengan banyaknya blog bercirikan Kristen, jadi menambah pengetahuan tentang 
Alkitab. 
Redaksi: Puji Tuhan! Mari terus belajar kebenaran firman Tuhan dan terus 
sebarkan firman-Nya.  

2. Kurniawan Hardiyanto < kurniawanhardiyanto168@xxxxxx > 

Terima kasih. Sebagai orang yang masih belajar tentang kebenaran firman 
Tuhan, saya merasa sangat terbantu dengan adanya Alkitab elektronik ini. Tuhan 
memberkati setiap pelayanan yang dilakukan. Amin. 
Redaksi: Kami bersyukur dan memuji Tuhan untuk kebaikan-Nya. Kiranya 
semakin banyak anak Tuhan yang mencintai firman-Nya. Amin.  

3. Jeff < jeffry.kw@xxxxxx > 

Syalom, 2014 adalah tahun belas kasihan Tuhan buat kita semua. Karenanya, 
saya pribadi bersyukur sabda.org bisa menjadi bala bantuan sejati supaya kita 
semakin hari semakin mengandalkan pertolongan Tuhan. :) 
Redaksi: Terima kasih atas kunjungannya ke sabda.org. Tuhan Yesus 
memberkati.  

4. Jacob Tunya < via Facebook Comment > 

Yayasan Lembaga SABDA sangat membantu pertumbuhan iman umat. Teruslah 
sebarkan kabar baik untuk semua orang. Tuhan selalu memberkati. 
Redaksi: Puji Tuhan, Pak. Mari terus bertumbuh bersama dan melayani Dia bagi 
kemuliaan-Nya.  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Desember 2013  

1. Sumbangan  
02 Tjahjadi (pembelian buku Momentum)   10.000.000   
02 Daniel L.   100.000   
02 Bambang W.   50.000   
02 Budiharto S.   100.001   
02 Firman I.   500.000   
03 Lauw M.   1.000.000   
03 Tjahjadi   10.000.000   
03 Sandy H.   2.000.000   
03 Syaifullah   4.000.000   
04 Pouw Kian Tiong   2.000.000   
04 Panca R.   100.000   
05 Frans H.   1.500.000   
05 Harjanto   150.000   
06 JAP Aries G.   100.000   
06 MRI Diakonia (Traktat anak)   5.000.000   
06 MRI Diakonia   20.000.000   
06 Lidia S.   2.000.000   
06 Donny E. P.   100.000   
09 Melany (TELAGA)   500.000   
09 Lukas H.   5.000.000   
09 Timotius A.   100.000   
09 Danny T.   1.000.000   
10 Melissa Y.   50.000   
11 1USB (Pak Henk)   100.000   
12 Jual koran bekas   373.000   
12 2 USB (GBI Bait Kudus)   200.000   
12 Jual monitor bekas   650.000   
13 Suwandhy (MRII Serpong)   1.000.000   
13 Stefanus F.   130.276   
16 STTIA Mojokerto   500.000   
16 Margiman   2.000.000   
17 6USB (STTIAA)   600.000   
18 Paul M.   150.000   
18 Yayasan Gloria   1.000.000   
24 Raymond B.W.   250.000   
30 Johanes S.S.   200.000   
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30 Dessy N.   2.000.000   
Lain-lain   201.000   
Bunga Bank   15.387   
  ___________   
Total Sumbangan   74.719.664   
 

2. Pengeluaran  
Beban admin  1.160.600   
Kas kecil  73.100   
Telp, listrik, dll  2.857.300   
Switch  313.000   
Buku perpustakaan  480.400   
Cetak DVD SABDA  5.080.000   
Kirim pos &paket  401.000   
JAMSOSTEK  774.600   
Bank  15.989   
Kepegawaian+Bonus  65.445.000   
Cetak kalender  124.000   
Konsumsi staf  1.462.100   
Ikut Perspektif  2.000.000   
Cetak traktat  1.662.500   
Dana Natal  309.000   
Pajak tahunan staf  1.078.750   
Furnitur  700.000   
Roadshow PESTA  100.500   
BPKB motor  360.000   
Membuat kolam ikan  875.000   
 ___________   
Total pengeluaran  85.272.839   

Puji Tuhan atas kebaikan-Nya menggerakkan para Sahabat dan Pendukung YLSA 
untuk mendukung pelayanan YLSA. Kami berdoa biarlah Tuhan membukakan tingkap-
tingkap langit sehingga kebutuhan pelayanan YLSA terus dapat dipenuhi sesuai dengan 
kasih karunia Tuhan.  

Bagi para pembaca 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: SABDA.org: Sumber Informasi Kekristenan 
bagi Masyarakat Kristen Indonesia  

Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > telah menghadirkan situs sabda.org yang 
menyediakan berbagai macam bahan kekristenan yang lengkap dan berkualitas untuk 
puluhan bidang pelayanan, mulai dari bahan-bahan untuk pelayanan anak, pemuda dan 
remaja, wanita, penulis, konseling, kesaksian, pelayanan misi, dan masih banyak lagi. 
Melalui situs sabda.org, Anda juga dapat terhubung dengan situs-situs YLSA dan 
semua produk pelayanan YLSA yang dapat Anda akses dan unduh secara gratis.  

Silakan kunjungi http://www.sabda.org/ dan dapatkan bahan-bahan yang Anda perlukan 
untuk pertumbuhan rohani Anda dan untuk bidang-bidang pelayanan Anda. Selamat 
bertumbuh dan selamat melayani bersama situs sabda.org. Tuhan Yesus memberkati.  

 

  

http://ylsa.org/
http://www.sabda.org/
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BeritaYLSA 092/Februari/2014  
Editorial  

Puji Tuhan untuk kebaikan-Nya sehingga pelayanan YLSA terus dipelihara-Nya. 
Campur tangan Tuhan sungguh nyata sehingga membuat kami semakin bergantung 
kepada-Nya. Tidak ada kata lain yang bisa kami ucapkan kecuali, "Terima kasih, Tuhan, 
untuk kesempatan kami boleh melayani Engkau." Biarlah rasa syukur ini terus 
mendorong kami untuk melayani Dia dengan lebih sungguh-sungguh.  

Selama bulan Februari 2014 ini, YLSA disibukkan dengan banyak pembenahan ke 
dalam (internal), terutama karena Griya SABDA sekarang telah dipakai menjadi tempat 
pelayanan kami yang baru. Puji Tuhan, sejak kepindahan ini, tidak ada kesulitan atau 
hambatan yang berarti. Namun, seiring dengan pemakaian kantor baru ini, ada 
kebutuhan- kebutuhan baru yang muncul. Karena itu, dukungan doa dan dana dari para 
Sahabat dan Pendukung YLSA sangat kami harapkan. Mari kita terus bergandengan 
tangan agar pelayanan Tuhan melalui YLSA terus berkembang dan menjangkau lebih 
banyak jiwa.  

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. Kesehatian Staf YLSA di Kedung Ombo (Oleh: Ade)  

... Saya membayangkan Raker yang dilaksanakan selama tiga hari berturut-turut 
pasti akan membuat kepala pening. Tapi, ide wisata ke “Kedung Ombo” menjadi 
‘berita baik’ yang melegakan hati saya, dan mungkin juga semua staf YLSA lainnya 
(iya ga?) ....  

Baca selengkapnya tulisan Ade: http://blog.sabda.org/2014/02/19/kesehatian-staf-
ylsa-di-kedung-ombo/  

2. Hadiah Buku untuk Perpustakaan YLSA (Oleh: Yegar)  

... Beberapa minggu sebelumnya, Bu Yulia mendapatkan telepon dari Bapak 
Tjahjadi, salah seorang Sahabat yang setia dan selalu terbeban membantu 
pelayanan YLSA. Dalam perbincangan di telepon, Bu Yulia bercerita bahwa YLSA 
memiliki perpustakaan di gedung baru Griya SABDA. Mendengar hal itu, beliau 
antusias sekali dan menawarkan untuk menyumbang buku-buku baru untuk 
menambah koleksi perpustakaan YLSA ....  

Baca selengkapnya tulisan Yegar: http://blog.sabda.org/2014/02/21/hadiah-buku-
untuk-perpustakaan-ylsa/  

3. Raker YLSA 2014 (Oleh: Khenny)  

... Dari hasil laporan, banyak keberhasilan yang telah diraih, tetapi tidak sedikit juga 
kegagalan yang dialami. Kami berharap keberhasilan- keberhasilan yang diraih 
dapat menjadi semangat untuk kami terus melayani di YLSA. Tetapi, kegagalan-
kegagalan yang kami alami juga dapat menjadi motivasi untuk kami berusaha lebih 
baik lagi dari sebelumnya ....  

Baca selengkapnya tulisan Khenny: http://blog.sabda.org/2014/02/25/raker-ylsa-
2014/  

4. Kantor Baru YLSA: GRIYA SABDA (Oleh: Anik)  

... Kalau teringat masa lalu, lucu juga, rumah dijadikan kantor. Kami harus duduk 
berdekatan karena tempatnya masih di satu kamar. Kita belum punya apa-apa, 
semua masih serba minim. Pernah, suatu kali pada acara raker YLSA, kami 
menyebutkan mimpi staf untuk YLSA adalah ingin punya kursi yang empuk karena 
pada waktu itu kursinya terbuat dari kayu mentah yang sangat keras. Mimpi-mimpi 
kami dulu sederhana sekali, tetapi satu per satu Tuhan jawab ....  

Baca selengkapnya tulisan Anik: http://blog.sabda.org/2014/02/27/kantor-baru-ylsa-
griya-sabda/  

http://blog.sabda.org/2014/02/19/kesehatian-staf-ylsa-di-kedung-ombo/
http://blog.sabda.org/2014/02/19/kesehatian-staf-ylsa-di-kedung-ombo/
http://blog.sabda.org/2014/02/21/hadiah-buku-untuk-perpustakaan-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/02/21/hadiah-buku-untuk-perpustakaan-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/02/25/raker-ylsa-2014/
http://blog.sabda.org/2014/02/25/raker-ylsa-2014/
http://blog.sabda.org/2014/02/27/kantor-baru-ylsa-griya-sabda/
http://blog.sabda.org/2014/02/27/kantor-baru-ylsa-griya-sabda/
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5. Ulang Tahun Jesica dan Bayu 

Keluarga YLSA mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan satu pelayanan 
kami, Jesica (anak Ibu Yulia, pimpinan YLSA) dan Bayu. Kiranya terus bertumbuh di 
dalam Kristus dan menjadi alat bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan Yesus 
memberkati.  

Baca selengkapnya:  
Jesica --> http://blog.sabda.org/2014/02/04/serunya-ulang-tahun-jesica/  
Bayu --> http://blog.sabda.org/2014/02/07/bayu-selamat-ulang-tahun-ya/  

  

http://blog.sabda.org/2014/02/04/serunya-ulang-tahun-jesica/
http://blog.sabda.org/2014/02/07/bayu-selamat-ulang-tahun-ya/
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Mengenal YLSA: Aplikasi Android Persembahan YLSA: e-
renungan Harian(PSM) 

Ditulis oleh: Adiana  

"Great! Aplikasi ini sangat membantu saya dalam keseharian untuk terus memperdalam 
iman dalam KRISTUS." (Jonathan Adi)  

"HIDUP LEBIH BERARTI. Saya sangat menyukai aplikasi e-Renungan (PSM) Harian. 
Setiap hari, hidup saya diberkati dengan membaca renungan harian dan teks-teks 
firman Tuhan. Sesungguhnya, banyak yang saya pelajari dari aplikasi ini. Dengan 
aplikasi ini, iman saya makin kukuh. Terima kasih karena membuat aplikasi ini." (Miss 
Aren)  

"Aplikasi yang sangat memberkati. Thanks untuk aplikasi ini yang memberikan 
renungan Firman Tuhan 3x sehari layaknya memberikan makanan rohani bagi jiwa kita. 
Keep up the good work!! GOD bless... " (Iman Sentosa)  

"Luar biasa. Memberikan makna kehidupan dalam setiap renungannya." (Ervin 
Winardo)  

Ketika menerima respons dari para pengguna e-Renungan (PSM) Harian, seperti 
contoh yang kami kutipkan di atas, kami sungguh mengucap syukur karena aplikasi e-
Renungan (PSM) Harian telah memberkati masyarakat Kristen Indonesia. Doa kami 
semoga bahan-bahan renungan tersebut dapat menjadi sarana berkat untuk jemaat 
Tuhan bertumbuh dalam pengenalan yang lebih dekat dengan firman Tuhan.  

Aplikasi PSM ini adalah proyek aplikasi Android yang dikerjakan oleh divisi ITS 
(Information and Technology Services) sejak tahun 2012, dan diluncurkan oleh Yayasan 
Lembaga SABDA pada akhir tahun 2013. Saat ini, divisi ITS juga sedang mengerjakan 
beberapa proyek aplikasi lain yang diharapkan bisa semakin menggairahkan 
masyarakat Kristen Indonesia untuk belajar firman Tuhan.  

Sejak hari diluncurkannya, aplikasi e-Renungan (PSM) Harian terus mengalami 
pembaruan, yaitu penambahan fitur notifikasi pada Mei 2013, menyediakan tiga modul 
berisi bahan-bahan renungan selama empat tahun pada Desember 2013, dan 
perbaikan-perbaikan lainnya pada Januari 2014. Jika Anda ingin mengetahui deskripsi, 
pembaruan, dan FAQ terkait e- Renungan (PSM) Harian, silakan temukan informasinya 
di < http://labs.sabda.org/Renungan_PSM >.  

Apakah Anda sudah mengunduh aplikasi ini di gadget Android Anda masing-masing? 
Segera dapatkan aplikasi e-Renungan (PSM) Harian yang dapat Anda unduh secara 
gratis di: < https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.renunganpsm >.  

http://labs.sabda.org/Renungan_PSM
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.renunganpsm
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POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. SABDA dalam Acara Kebaktian Pembaruan Iman Nasional (KPIN) Solo 2014  
2. Roadshow dan Pelatihan SABDA di GMI Palembang  
3. Kelas Android Divisi ITS YLSA  
4. Upgrade Situs-Situs YLSA oleh Divisi Web  
5. Kebutuhan Staf YLSA  

1. SABDA dalam Acara Kebaktian Pembaruan Iman Nasional (KPIN) Solo 2014 

Segenap staf YLSA telah mendapat kesempatan untuk ambil bagian dalam acara 
Kebaktian Pembaruan Iman Nasional (KPIN) yang dipimpin oleh pembicara Pdt. 
Dr. Stephen Tong pada tanggal 13 Februari 2014 yang lalu. Kami bersyukur 
acara tersebut telah berjalan lancar walaupun sempat turun hujan deras sebelum 
acara berlangsung. 

Pokok doa: Doakan agar Tuhan meneguhkan iman orang-orang yang telah maju 
ke depan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juruselamat. Kiranya hidup 
mereka diperbarui dan iman mereka terus bertumbuh.  

2. Roadshow dan Pelatihan SABDA di Palembang 

Pada tanggal 28 Februari - 3 Maret 2014, tim SABDA berada di kota Palembang 
untuk memberikan beberapa pelatihan dan presentasi SABDA. Di antaranya:  

a. Pelatihan software SABDA kepada hamba-hamba Tuhan di Gereja 
Metodis Indonesia Palembang dan sekitarnya, dengan jumlah peserta 
sekitar 70 orang.  

b. Pelatihan software SABDA kepada para pemimpin PA Perkantas 
Palembang, dengan jumlah peserta 15 orang.  

c. Pelatihan instalasi Alkitab mobile, dengan jumlah peserta 7 orang.  

d. Presentasi Yayasan Lembaga SABDA di jemaat Gereja Metodis Indonesia 
Efrata Palembang, dengan jumlah jemaat 400 orang.  

e. Pelatihan dan presentasi Yayasan Lembaga SABDA di STT Palembang, 
dengan jumlah peserta 30 orang.  

Pokok doa: Berdoalah agar semakin banyak hamba Tuhan mengenal dan 
menggunakan produk-produk pelayanan YLSA sehingga mereka diperlengkapi 
dengan berbagai bahan yang dapat menolong mereka untuk menggali firman 
Tuhan dengan lebih bertanggung jawab.  
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3. Kelas Android Divisi ITS YLSA 

Selama beberapa bulan terakhir, divisi ITS telah mengadakan kelas Android 
yang diikuti oleh staf divisi ITS. Melalui inisiatif pribadi ini, para staf berharap 
dapat mengembangkan kemampuan mereka untuk membuat aplikasi-aplikasi 
Android bagi kemajuan pekerjaan Tuhan. Kelas ini diadakan setiap hari Kamis 
malam. 

Pokok doa: Berdoalah agar kesediaan mereka belajar diberkati Tuhan sehingga 
Tuhan dapat memakainya untuk memajukan pelayanan Tuhan di YLSA.  

4. Upgrade Situs-Situs YLSA oleh Divisi Web 

Kemajuan teknologi memaksa staf YLSA untuk terus mengikuti perkembangan 
teknologi, khususnya teknologi Drupal. Karena itu, salah satu agenda yang 
dijadwalkan oleh divisi Web YLSA adalah meng-upgrade beberapa situs YLSA 
dari Drupal 7 ke Drupal 8. 

Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberi hikmat sehingga beberapa staf divisi 
Web yang sedang memperlengkapi diri dengan mempelajari situs dengan 
platform Drupal 8 dapat segera terlaksana.  

5. Kebutuhan Staf YLSA 

Bersyukur untuk para staf YLSA yang sudah memberikan dirinya penuh waktu 
bagi pelayanan YLSA. Namun, melihat kesempatan pelayanan YLSA ke 
depannya yang akan semakin besar dan berat, YLSA tentu masih membutuhkan 
lebih banyak orang lagi yang terbeban dalam pelayanan ini, baik sebagai IT dan 
mobile programmer, web designer, editor, maupun penerjemah. Untuk melihat 
lowongan YLSA selengkapnya, silakan kunjungi < http://www.ylsa.org/lowongan 
>. 

Pokok doa: Doakan agar Tuhan mengirim orang-orang yang telah dipilih-Nya 
untuk melayani di YLSA. Kiranya Tuhan berbelaskasihan sehingga ada lebih 
banyak orang yang dikirim untuk melayani bersama di YLSA.  

  

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

1. Stevanus Riyanto < mahkota.riyanto@xxxxxx > 

Shalom, saya bersyukur dan berterima kasih karena TUHAN pakai YLSA untuk 
memperlengkapi kami dan rekan-rekan hamba TUHAN lainnya. TUHAN YESUS 
memberkati YLSA. Amin. 
Redaksi: Sungguh kami bersyukur. Semoga apa yang telah diterima dapat 
semakin memberi semangat untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh.  

2. Hindrasto < hindrasto@xxxxxx > 

Saya sangat bersyukur dengan memanfaatkan bantuan SABDA.net, maka lebih 
membantu dalam mempelajari kebenaran Firman Tuhan lebih lagi, lebih lagi, dan 
lebih lagi. Terima kasih SABDA.net. God bless :-) 
Redaksi: Puji Tuhan! Mari bagikan kebenaran firman itu kepada orang lain 
sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan.  

3. Mino Kartosentono < minoks@xxxxxx > 

Terima kasih untuk situs doanya, sangat lengkap, dan pastinya akan memberkati 
banyak orang percaya.  
Redaksi: Amin. Kiranya semakin banyak orang percaya yang mendasarkan 
hidupnya di dalam doa. Dan, situs Doa < http://doa.sabda.org/ > dapat dikunjungi 
oleh lebih banyak orang yang membutuhkan.  

4. Be Zi Sökhi < fellowship.sokhi@xxxxxx > 

Thanks ya. Isi dalam SABDA ini sangat membantu. Semoga terus diberkati 
dengan berlimpah-limpah oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam angat. 
Redaksi: Terima kasih untuk kunjungannya di SAI < http://sejarah.sabda.org/ >. 
Doakan agar Tuhan memakainya bagi kemuliaan nama-Nya.  

  

http://doa.sabda.org/
http://sejarah.sabda.org/
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Januari 2014  

1. Sumbangan  
02 Daniel L.   100.000   
02 Budiharto S.   100.001   
02 Sandy H.   2.000.000   
02Harjanto   150.000   
02 Danny T.   1.000.000   
02 Chandra W.   1.000.000   
02 Ferdy S.   1.000.000   
03 Bambang W.   50.000   
03 Frans H.   110.000   
06Febrina   200.000   
07 Lukas H.   5.000.000   
07 Ida L.   50.000   
07NN (Jakarta)   2.000.000   
07Persekutuan Kemas   250.000   
07Pouw   2.000.000   
08TELAGA   500.000   
08 Lita K.H.   5.000.000   
08 Donny E.P.   100.000   
09 Christina S.E.S.   100.000   
09 Riris D.   250.000   
10 Naomi E.   6.000.000   
10 Bungas TR.   150.000   
15 Marla P.L.   3.000.000   
15 Ratna D.P.   250.000   
16 Panca R.   100.000   
20 1USB   100.000   
20 11USB (Salatiga)   1.100.000   
22Yayasan Gloria   1.000.000   
23 Widya K.   1.000.000   
23Tjahjadi   10.000.000   
27 Ruth E.R.   50.000   
27 Lukman P.   5.000.000   
27 Suryo A.S.   1.800.000   
28 Wibisono B.   1.000.000   
Sumbangan lain   219.600   
Bunga Bank   18.641   
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  ___________   
Total Sumbangan   51.748.242   
 

2. Pengeluaran  
Beban admin   555.400   
Kas kecil   88.700   
Telpon, listrik, dll   2.924.000   
Beli USB   10.000.000   
Buku perpustakaan   256.000   
Cetak traktat   947.700   
Kirim pos &paket   165.500   
BPJS   566.800   
Administrasi bank   21.649   
Kepegawaian   37.020.000   
Biaya raker   1.172.000   
Konsumsi staf   1.927.700   
Roadshow Youth Mission, Salatiga   348.500   
Perpanjang Kotak Pos   132.000   
Cetak brosur   206.000   
Biaya domain situs   368.000   
Perlengkapan kantor   1.143.900   
Kabel jaringan, UTP, dll   668.500   
  ___________   
Total pengeluaran   58.512.349   

Terima kasih untuk keterlibatan para Sahabat dan Pendukung YLSA dalam mendukung 
pelayanan YLSA. Tanpa dukungan Anda, pelayanan YLSA tidak dapat berlangsung 
dengan lancar. Kami bersyukur Tuhan terus mendorong kita untuk bekerja bersama-
sama 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  
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Stop Press: Tafsiran Matthew Henry Versi Bahasa 
Indonesia!  

Bagaimana penyelidikan Alkitab Anda saat ini? Apakah bahan-bahan yang ada sudah 
cukup menolong Anda memahami firman Tuhan?  

Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > rindu untuk terus melengkapi modul-
modul tafsiran/catatan dalam situs Alkitab SADBA < http://alkitab.sabda.org > sehingga 
dapat terus menolong para pengguna dalam studi Alkitab.  

Dan, kini telah hadir! Tafsiran/Catatan Matthew Henry (Matthew Henry Commentary) 
versi Bahasa Indonesia yang semakin melengkapi modul tafsiran/catatan berbahasa 
Indonesia di situs Alkitab SABDA < http://alkitab.sabda.org >. Tafsiran/Catatan Matthew 
Henry secara lengkap dan mendalam membahas penafsiran untuk kitab-kitab Injil 
(Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes). Mari kita memperkaya pemahaman akan firman 
Tuhan dengan tafsiran/catatan Matthew Henry versi Bahasa Indonesia!  

Segera kunjungi situs Alkitab SABDA < http://alkitab.sabda.org > dan mari semakin 
dalam mempelajari Alkitab! Tuhan Yesus memberkati.  

 

 

  

http://ylsa.org/
http://alkitab.sabda.org/
http://alkitab.sabda.org/
http://alkitab.sabda.org/
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BeritaYLSA 093/Maret/2014  
Editorial  

Kami sangat bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada seluruh 
staf sehingga kami dapat mengerjakan seluruh kegiatan pada bulan Maret 2014 dengan 
baik. Laporan pertanggungjawaban kami kepada para Sahabat dan Pendukung YLSA 
kami berikan melalui Berita YLSA ini. Karena itu, kami telah menyiapkan beberapa blog 
untuk disimak dan juga pokok-pokok doa untuk didoakan agar para Sahabat dan 
Pendukung YLSA dapat setia mendukung pelayanan kami. Tanpa dukungan Anda 
semua, beban ini sungguh terlalu berat bagi kami. Puji Tuhan atas keterlibatan Anda 
mendukung pelayanan kami. Tuhan tahu bahwa apa yang Anda lakukan sungguh 
menjadi berkat bagi kami.  

Soli Deo Gloria! Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja.  

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. Menata Buku-Buku di Perpustakaan YLSA (Oleh: Okti)  

.... Puji Tuhan, YLSA memiliki kira-kira lima belas ribu buku. Tetapi, memindahkan 
banyak buku tidaklah mudah, apalagi karena kami belum memiliki sistem 
pengaturan buku yang permanen sehingga harus dilakukan dalam beberapa tahap. 
Sejak Maret/April 2013, sebenarnya sudah dilakukan pemindahan buku tahap 
pertama ....  

Baca selengkapnya tulisan Okti: http://blog.sabda.org/2014/03/11/menata-buku-
buku-di-perpustakaan-ylsa/  

2. YLSA dan Kebaktian Pembaruan Iman Nasional KPIN (Solo) (Oleh: Berlin) 

Bagi beberapa orang, terutama anak muda, ‘Valentine’ atau hari Kasih Sayang 
merupakan momen istimewa untuk mengungkapkan perasaan kasih kita kepada 
pasangan, keluarga, sahabat, atau orang-orang terdekat lainnya. Tahun ini, seluruh 
“penghuni” SABDA mendapatkan kesempatan langka dan berharga untuk 
menyatakan kasih kami kepada Tuhan Yesus ....  

Baca selengkapnya tulisan Berlin: http://blog.sabda.org/2014/03/12/ylsa-dan-
kebaktian-pembaruan-iman-nasional-kpin-solo/  

3. KEJUTAN INDAH: KPIN Solo, Seminar oleh Pdt. Dr. Stephen Tong dan YLSA (Oleh: 
Farida Lahenda)  

... Perjalananku ke Solo adalah karena undangan Ibu Yulia untuk mengetahui secara 
langsung aktivitas pelayanan Yayasan Lembaga SABDA. Perjalanan ini ternyata 
adalah bonus awal tahun dari Tuhan yang merupakan kejutan rohani yang teramat 
indah untukku. Betapa tidak? Aku yang sudah berusia 63 tahun, tanpa konsep apa 
pun di dalam benak ini, kecuali kerinduan untuk terlibat dalam pelayanan untuk 
Tuhan, bisa tiba di Solo, mengenal YLSA, dan mengalami pengalaman-pengalaman 
yang tidak terlupakan ....  

Baca selengkapnya tulisan Farida Lahenda: 
http://blog.sabda.org/2014/03/14/kejutan-indah-kpin-solo-seminar-oleh-pdt-dr-
stephen-tong-dan-ylsa/  

4. Sepenggal Ceritaku di YLSA (Oleh: Sigit)  

... Aku sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari keluarga besar YLSA karena apa 
yang dikerjakan YLSA merupakan visi besar dari Tuhan, dan Tuhan masih terus 
campur tangan dalam pelayanan YLSA. Banyak hal yang membuatku kagum 
dengan karya Tuhan bagi YLSA. Segala pujian dan hormat hanya bagi Tuhan 
Yesus...  

http://blog.sabda.org/2014/03/11/menata-buku-buku-di-perpustakaan-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/03/11/menata-buku-buku-di-perpustakaan-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/03/12/ylsa-dan-kebaktian-pembaruan-iman-nasional-kpin-solo/
http://blog.sabda.org/2014/03/12/ylsa-dan-kebaktian-pembaruan-iman-nasional-kpin-solo/
http://blog.sabda.org/2014/03/14/kejutan-indah-kpin-solo-seminar-oleh-pdt-dr-stephen-tong-dan-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/03/14/kejutan-indah-kpin-solo-seminar-oleh-pdt-dr-stephen-tong-dan-ylsa/
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Baca selengkapnya tulisan Sigit: blog.sabda.org/2014/03/26/sepenggal-ceritaku-di-
ylsa/  

5. Alkitab yang Terbuka, Alkitab Abad ke-22 (Oleh: Kusumanegara)  

“Alkitab Abad ke-22? adalah Alkitab yang multi-platform, multi-format, dan sosial. 
Itulah yang saya tangkap dari presentasi SABDA di Salatiga, pada Kamis, 16 
Januari 2014 yang lalu. Kalau cerita ini saya mundurkan sedikit, saya akan mulai 
dari awal perjalanan kami ke Salatiga ....  

Baca selengkapnya tulisan Kusumanegara: http://blog.sabda.org/2014/03/28/alkitab-
yang-terbuka-alkitab-abad-ke-22/  

  

http://blog.sabda.org/2014/03/28/alkitab-yang-terbuka-alkitab-abad-ke-22/
http://blog.sabda.org/2014/03/28/alkitab-yang-terbuka-alkitab-abad-ke-22/
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Mengenal YLSA: YLSA dalam Pelayanan 121 Connectors 

Ditulis oleh: Adiana --> http://blog.sabda.org/2014/03/27/4828/  

Percayakah Anda bahwa kemajuan teknologi saat ini telah memberikan banyak 
kesempatan kepada kita untuk menjangkau lebih banyak jiwa datang kepada Kristus? 
Ya, tentu saja! Beberapa lembaga dan perorangan, di Indonesia ataupun di luar negeri, 
telah melakukannya. Salah satunya adalah Network 211 < http://network211.com/ >.  

Network 211 adalah sebuah yayasan penjangkauan misi dunia yang berfokus pada 
penginjilan global dan pemuridan lewat internet melalui situs JourneyAnswer.com. 
Yayasan ini didirikan oleh Dr. George M. Flattery sejak tahun 1998 dan situsnya telah 
diterjemahkan ke dalam banyak bahasa di lebih dari 200 negara, termasuk Indonesia < 
http://teranghidup.com/ >. Network 211 ini bekerja sama dengan beberapa lembaga 
untuk menyatakan berita Injil abad pertama dengan menggunakan teknologi abad ke-
21, yaitu melalui jaringan internet.  

Mengapa internet? Saat ini, masyarakat abad ke-21 telah menjadi komunitas global 
dengan akses internet yang tidak terbatas, kapan saja dan di mana saja. Namun, di 
tengah segala kemajuan tersebut, ada begitu banyak orang yang sebenarnya sedang 
mengalami "kemunduran" karena berbagai macam permasalahan hidup yang belum 
terselesaikan. Mereka membutuhkan Pribadi yang dapat menjadi jawaban atas semua 
pergumulan mereka selama ini, dan tidak ada cara lain selain membawa mereka 
kepada Yesus Kristus. Dengan berkunjung ke JourneyAnswer.com, orang-orang yang 
membutuhkan pelayanan dapat mengirimkan surat elektronik (e-mail) dan membagikan 
pokok doa, pertanyaan, serta pergumulan hidup yang sedang dihadapi. 
JourneyAnswer.com menyediakan orang-orang yang bertindak sebagai konselor, 
disebut juga "connectors", yang akan menjawab surat-surat pengunjung, menolong, dan 
membimbing untuk semakin mengenal Yesus Kristus.  

Lalu, apa yang dilakukan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) berkaitan dengan 
pelayanan Network 211 ini? Surat-surat yang masuk ke situs Network 211 di Indonesia, 
yaitu TerangHidup.com, ternyata cukup banyak sehingga perlu bantuan dari pihak luar, 
yang bertindak sebagai "connectors", untuk ikut melayani dengan menjawab surat-surat 
tersebut. Karena itu, TerangHidup.com menghubungi YLSA dan berharap bisa berbagi 
beban untuk melakukan pelayanan ini bersama. Melihat visi pelayanan 
TerangHidup.com dan juga pentingnya surat-surat ini untuk direspons dengan baik, 
maka Ibu Yulia, selaku pimpinan YLSA, bersedia mengulurkan tangan. Dengan 
mengerahkan seluruh staf YLSA untuk menjadi "connectors", maka mulailah kami 
menjalin pelayanan bersama untuk menjawab surat-surat yang masuk di situs 
121Connectors.com < https://121connectors.com/ >.  

Sampai hari ini, sudah ada ratusan surat yang kami jawab. Dengan kemajuan 
perkembangan teknologi, orang-orang menjadi semakin familiar dengan pelayanan 
yang disediakan di internet, termasuk orang-orang yang memiliki berbagai macam 
pergumulan hidup. Mereka datang ke internet untuk mencari pertolongan, mulai dari 

http://blog.sabda.org/2014/03/27/4828/
http://network211.com/
http://teranghidup.com/
https://121connectors.com/
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permasalahan tentang kekhawatiran, kematian, sakit penyakit, keputusasaan, hingga 
hidup yang tanpa arti dan tujuan. Kesempatan melayani mereka merupakan 
kesempatan emas yang tidak ingin kami sia-siakan. Melalui pelayanan ini, kemampuan 
setiap staf dalam berkorespondensi dan memberikan pelayanan konseling juga 
ditantang agar terus maju. Puji Tuhan untuk berkat pelayanan ini.  

Keterlibatan YLSA dalam pelayanan ini senada dengan kerinduan YLSA untuk 
mempersembahkan teknologi bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebenarnya, selama ini 
YLSA juga telah menyediakan banyak bahan konseling untuk berbagai permasalahan 
hidup melalui situs C3I < c3i.sabda.org > dan milis publikasi e-Konsel < 
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/ >. Ternyata, Tuhan memberi kami pelayanan 
bukan saja untuk menyediakan bahan, melainkan juga mempraktikkan bahan-bahan 
tersebut. Puji Tuhan, kerinduan untuk secara langsung menolong jiwa-jiwa yang haus 
akan kasih Kristus tersalurkan melalui pelayanan ini. Bersyukur pula karena melalui 
bahan-bahan yang sudah ada di situs-situs YLSA < http://katalog.sabda.org >, kami 
bisa diperlengkapi untuk merespons surat-surat yang masuk dengan lebih baik.  

Bagi staf YLSA yang telah terlibat, silakan memberi kesaksian pengalaman teman-
teman melayani sebagai "connectors". Saya yakin kesempatan berbagi ini dapat 
menjadi berkat bagi Sahabat dan Pendukung YLSA.  

 
POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. Proyek Alkitab Mudah Dibaca (AMD)  
2. Proyek Alkitab yang Terbuka (AYT)  
3. Penyelenggaraan Diskusi Facebook Group e-Konsel dan Klub e-Buku SABDA  
4. Beberapa Rencana Training Kepenulisan Divisi Publikasi  
5. Kesehatan Staf YLSA  

1. Proyek Alkitab Mudah Dibaca (AMD) 

Kami sungguh mengucap syukur kepada Tuhan, setelah melalui proses yang 
cukup panjang, teks Alkitab untuk versi Alkitab Mudah Dibaca (AMD) sudah 
selesai diedit. Tim YLSA, yang bekerja sama dengan Bible League International 
(BLI), Amerika Serikat, akan terus berkoordinasi untuk melanjutkan ke langkah-
langkah berikutnya.  

Pokok doa: Bersyukur untuk segala kemampuan yang bisa Tim SABDA berikan 
dan juga kekuatan luar biasa yang Tuhan berikan sehingga proyek AMD bisa 
selesai dikerjakan. Kiranya Tuhan terus pimpin untuk langkah-langkah 
berikutnya.  

 

 

http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
http://katalog.sabda.org/


Berita YLSA 2014 
 

31 
 

2. Proyek Alkitab yang Terbuka (AYT) 

Proyek Alkitab yang Terbuka adalah kerinduan YLSA untuk semakin 
memperkaya dan melengkapi versi-versi terjemahan Alkitab dalam bahasa 
Indonesia. Selain sedang mengerjakan Perjanjian Baru, Tim AYT juga sedang 
mengerjakan Perjanjian Lama. Pekerjaan ini masih akan terus disempurnakan. 
Selain itu, Tim Teknis AYT, yang melibatkan divisi lain di YLSA, juga sedang 
menggarap situs pendukung AYT, yaitu ayt.co. Situs ini diharapkan dapat 
mendorong masyarakat Kristen Indonesia untuk "membaca, belajar, dan berbagi" 
firman Tuhan.  

Pokok doa: Berdoa agar Tim AYT dan Tim Teknisnya dapat terus fokus 
mengerjakan AYT dan mengerjakan keseluruhan proyek AYT. Kiranya Tuhan 
memberikan anugerah sehingga kemajuan bisa dicapai sebanyak mungkin.  

3. Penyelenggaraan Diskusi Facebook Group e-Konsel dan Klub e-Buku SABDA 

YLSA akan menyelenggarakan diskusi Facebook Group e-Konsel dan Klub e- 
Buku SABDA dalam waktu dekat, dan pendaftaran sudah dibuka mulai bulan 
Maret 2014. Facebook Group e-Konsel akan mendiskusikan artikel, "Apakah 
Konseling Kristen?", sementara Klub e-Buku SABDA akan mendiskusikan 
sebuah buku berjudul "God at Wars" karya Kyle Idleman.  

Melalui diskusi Facebook Group ini, kami rindu mengajak Sahabat YLSA 
memanfaatkan kemajuan teknologi untuk saling memperlengkapi dalam 
pelayanan kita bersama dan saling mendorong pertumbuhan iman kita di dalam 
Kristus.  

Pokok doa: Doakan untuk para peserta yang sudah mendaftar, kiranya Tuhan 
memberikan semangat untuk belajar bersama melalui kelas-kelas diskusi ini. 
Untuk para peserta yang sudah menerima artikel dan buku, doakan agar mereka 
dapat membagi waktu untuk dapat membacanya terlebih dahulu.  

4. Beberapa Rencana Training Kepenulisan Divisi Publikasi 

Training kepenulisan merupakan kebutuhan bagi staf YLSA, khususnya bagi Tim 
Penulis YLSA yang tergabung dalam divisi Publikasi. Beberapa training 
kepenulisan telah direncanakan dan diharapkan dapat semakin memperlengkapi 
staf divisi Publikasi YLSA sehingga semakin terlatih dalam menghasilkan bahan-
bahan yang berkualitas bagi para pengguna.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan mendorong staf YLSA untuk terus belajar 
sehingga semakin maju dalam melayani Tuhan. Semoga berkat-berkatnya akan 
menular ke para pembacanya sehingga menjadi alat bagi kemajuan kerohanian 
mereka.  
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5. Kesehatan Staf YLSA 

Musim pancaroba di bulan Maret menimbulkan berbagai wabah penyakit 
sehingga mendorong kita semua untuk selalu waspada dalam menjaga 
kesehatan tubuh. Tidak terkecuali bagi staf YLSA karena ada banyak staf YLSA 
yang mengalami gangguan kesehatan sehingga harus absen beberapa hari dari 
bekerja.  

Pokok doa: Pemeliharaan Tuhan selalu kami harapkan. Karena itu, marilah 
berdoa agar tangan Tuhan terus menopang kita semua supaya kita bisa bekerja 
tanpa gangguan.  
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Surat untuk YLSA  

1. Sarel Ius < via facebook > 

Syalom, terima kasih untuk Tim SABDA yang sudah mengunjungi STT 
Palembang, khususnya Ibu Yulia Oeniyati yang meluangkan waktu untuk 
mahasiswa/i yang ada di pelosok. Tuhan memberkati YLSA. GBU. 
 

Redaksi: Kami bersyukur untuk kesempatan melayani di STT Palembang. 
Jangan lupa untuk membagikan apa yang telah Bapak peroleh kepada lebih 
banyak orang. Selamat bertumbuh dan selamat menjadi berkat. Segala 
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan!  

2. Maria < maria.py@xxxxxx > 

Terima kasih PEPAK. Sangat memberkati dan membantu saya dalam 
menyiapkan bahan untuk sekolah minggu. Tuhan Memberkati. 
 

Redaksi: Puji Tuhan. Kiranya melalui situs PEPAK < http://pepak.sabda.org/ > 
para pelayan anak dapat semakin diperlengkapi. Silakan bagikan bahan-bahan 
yang ada kepada para pelayan Tuhan lainnya.  

3. Joko Sukrido < via fanpage YLSA > 

Kepada Bapak/Ibu pengurus SABDA, saya sangat terberkati. Trims. 
 

Redaksi: Puji Tuhan. Semoga Bapak semakin semangat untuk melayani Tuhan.  

  

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

Bulan Februari 2014  

1. Sumbangan  
03 Lidia S.   1.000.000   
03 Daniel L.   100.000   
03 Fanny C.K.   300.000   
03 Chandra W.   1.000.000   
03 Bambang W.   50.000   
03 Sandy H.   2.000.000   
03Harjanto   150.000   
04NN (Jakarta)   2.000.000   
04 Jemi T.I.   150.000   
05NN   2.000.000   
06 Panca R.   100.000   
06 Lukas H.   5.000.000   
07 Handy C.   375.000   
10TELAGA   500.000   
10 Danny T.   1.000.000   
10Yoe Wen di   38.744   
11 Donny E.P.   100.000   
12 Stefanus F.   130.276   
12 Luki F.H.   500.000   
14 Lidia S.   2.000.000   
17Yuliana   5.000.000   
17 Gino A.P.   500.000   
19Tjahjadi   10.000.000   
21 Bungas T.   100.000   
26 Mauliate M.   700.000   
27Yayasan Gloria   1.000.000   
28 Yunus W.S.   800.000   
11Lain-lain   260.000   
Bunga bank   14.102   
  ___________   
Total Sumbangan   36.868.122   
 

2. Pengeluaran  
Beban admin   444.400   
Kas kecil   447.000   
Telp, listrik, dll.   2.382.100   
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Cetak CD Audio (Yunani)   125.000   
Cetak traktat   238.500   
Kirim pos &paket   267.100   
BPJS kesehatan   566.800   
Kepegawaian   34.860.000   
Persembahan kasih   500.000   
Konsumsi staf   1.670.600   
Tiket staf   640.000   
Beli kusen &kasur   3.115.000   
Administrasi bank   15.641   
  ___________   
Total pengeluaran   45.272.141   

Puji Tuhan untuk pemeliharaan-Nya. Kami berdoa, semakin banyak anak- anak Tuhan 
yang bersedia mendukung pelayanan YLSA dengan dana karena hanya melalui 
persembahan ini YLSA dapat melangsungkan pelayanannya dengan baik.  

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: Sambut Paskah dengan Video Paskah 
"Perjamuan Malam Terakhir Tuhan Yesus"  

Sudahkah Anda menyambut Paskah dengan menghidupi teladan Tuhan kita, Yesus 
Kristus?  

Yayasan Lembaga SABDA mempersembahkan video Paskah "Perjamuan Malam 
Terakhir Tuhan Yesus" yang dapat Anda saksikan dan unduh secara gratis di Youtube < 
http://youtu.be/jGo4aWo6p80 >. Video ini mengisahkan pembasuhan kaki para rasul 
dan perjamuan malam terakhir Tuhan Yesus bersama para murid-Nya menurut Injil 
Yohanes dan Injil Matius. Mari sambut Paskah dengan video Paskah "Perjamuan 
Malam Terakhir Tuhan Yesus" dan mengingat kembali karya-Nya sebelum kematian-
Nya di kayu salib.  

Jangan lewatkan juga video-video Paskah persembahan Yayasan Lembaga SABDA 
lainnya --> < http://www.youtube.com/playlist?list=PL5knwTVjY1-pj-
i0ko2irpMbJ1P7eYE7T >  

 

  

http://youtu.be/jGo4aWo6p80
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5knwTVjY1-pj-i0ko2irpMbJ1P7eYE7T
http://www.youtube.com/playlist?list=PL5knwTVjY1-pj-i0ko2irpMbJ1P7eYE7T
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BeritaYLSA 094/April-Mei/2014  
Editorial  

Apa kabar para Sahabat dan Pendukung YLSA? Kami berharap Anda semua 
senantiasa ada dalam pemeliharaan Tuhan. Mari kita naikkan pujian kepada Tuhan 
untuk setiap kebaikan yang Ia nyatakan dalam hidup kita semua.  

Berita yang paling menonjol dalam Berita YLSA edisi April dan Mei adalah acara 
syukuran "pindahan kantor" YLSA karena pada acara ini, YLSA menyelenggarakan 
seminar dengan mengundang rekan-rekan pelayanan di sekitar Solo. Salah satu tamu 
telah kami undang untuk memberikan kesaksiannya. Untuk itu, silakan menikmati 
tulisan beliau di kolom Mengenal YLSA. ["Pak Agus, terima kasih untuk kiriman 
blognya."]  

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. Cucu Baru SABDA (Oleh: Santi)  

... Hari-hari penantian terasa lama, tapi akhirnya, saat yang dinanti tiba. Tepatnya 
Sabtu, 15 Maret 2014|- |, pukul |02.05 |align="right"|, saya melahirkan | seorang bayi 
perempuan melalui operasi caesar. Sebelumnya, Jumat malam, saya sudah 
menjalani proses kelahiran secara normal, tetapi karena kondisi bayi ada sedikit 
masalah, akhirnya saya menjalani operasi "caesar". Puji Tuhan, ....  

Baca selengkapnya tulisan Santi: http://blog.sabda.org/2014/04/29/cucu-baru-sabda/  

2. "Kopi Darat" dengan Moderator PESTA (Oleh: Amidya)  

... Pada saat acara bedah buku berlangsung, saya menengok ke kiri dan ke kanan, 
sambil mencari-cari sosok Ibu Linda, tetapi saya tidak mengenali wajahnya (dalam 
bahasa Jawa 'pangling') karena wajah yang saya kenali dari foto di situs PESTA 
tidak saya temui ....  

Baca selengkapnya tulisan Amidya: http://blog.sabda.org/2014/04/29/kopi-darat-
dengan-moderator-pesta/  

3. Perayaan Paskah 2014 di YLSA (Oleh: Lusia) 

Perayaan Paskah di YLSA tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tahun 
ini kami memperingati Paskah hanya dengan staf YLSA saja, pada Kamis, 17 April 
2014. Untuk perenungan Paskah, kami membuat drama bersama dengan 
mempertunjukkan empat peristiwa yang diambil dari Matius 26 ....  

Baca selengkapnya tulisan Lusia: http://blog.sabda.org/2014/04/30/perayaan-
paskah-2014-di-ylsa/  

4. Ulang Tahun Benny, Teddy, Elly, dan Meland 

Keluarga YLSA mengucapkan selamat kepada rekan sepelayanan kami, Benny, 
Teddy, Elly, Meland, yang berulang tahun sepanjang bulan April- Mei 2014 ini. 
Kiranya semakin dipakai Tuhan menjadi alat-Nya dengan segenap talenta dan 
karunia yang telah dipercayakan di dalam Kristus, serta senantiasa memuliakan 
nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati.  

Baca selengkapnya:  
Benny --> http://blog.sabda.org/2014/04/08/happy-birthday-benny/  
Teddy --> http://blog.sabda.org/2014/04/29/ultah-teddy-di-ylsa/  
Elly --> http://blog.sabda.org/2014/04/30/ulang-tahun-ke-13-di-ylsa/  
Meland --> http://blog.sabda.org/2014/05/06/happy-birthday-bro/  

http://blog.sabda.org/2014/04/29/cucu-baru-sabda/
http://blog.sabda.org/2014/04/29/kopi-darat-dengan-moderator-pesta/
http://blog.sabda.org/2014/04/29/kopi-darat-dengan-moderator-pesta/
http://blog.sabda.org/2014/04/30/perayaan-paskah-2014-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/04/30/perayaan-paskah-2014-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/04/08/happy-birthday-benny/
http://blog.sabda.org/2014/04/29/ultah-teddy-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/04/30/ulang-tahun-ke-13-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/05/06/happy-birthday-bro/
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Mengenal YLSA: Seminar dan Peresmian Kantor Baru 
SABDA 

Ditulis oleh: Andreas Agus Budijanto*  

Jika diukur dengan usia internet masuk ke Indonesia sejak awal tahun 90-an, 
perkenalan saya dengan SABDA sudah lama. Perkenalan itu berawal dari kebutuhan 
saya untuk mempelajari Alkitab sebagai bahan "sharing" kepada kaum muda di gereja 
saya. Sebagai orang awam yang waktu itu belum belajar teologi, saya merasakan bekal 
saya sangat kurang. Untuk itu, saya melakukan "browsing" untuk mencari topik-topik 
renungan, buku-buku, dan software Alkitab dengan menggunakan mesin pencari 
AltaVista.  

Ya, pada pertengahan hingga akhir tahun 90-an, AltaVista masih menjadi mesin pencari 
utama di samping Yahoo!, dan Google belum menggurita seperti sekarang. AltaVista 
dan Yahoo! mengantarkan saya ke "link" yang menawarkan software gratis SABDA bagi 
yang membutuhkan. Lalu, saya meminta software SABDA untuk dikirim ke alamat saya. 
Software SABDA pertama kali saya terima dalam bentuk CD, dengan tulisan nama saya 
di permukaan keping. Ehm, sebuah sentuhan manis yang dilakukan para pengelola 
SABDA. Tanpa menunggu waktu, SABDA langsung saya "install" di komputer 
berukuran "gadjah" dengan spesifikasi canggih pada masa itu, prosesor Intel 486, RAM 
64MB, hardisk 8 GB, dan Microsoft Windows 95.  

Ajaib, SABDA ter-install dengan baik dan dapat menemani saya melakukan studi 
Alkitab. Saya senang dengan apa yang saya dapatkan itu dan selalu menganjurkan 
penggunaan software SABDA kepada teman-teman yang membutuhkan. Promosi 
SABDA saya lakukan dengan senang hati, mengingat prinsip yang dianut SABDA, 
"Anda terima gratis, bagikanlah dengan gratis pula". Meskipun ada software-software 
lain yang saya gunakan untuk studi Alkitab, saya terus menggunakan SABDA hingga 
kini. Keunggulan SABDA antara lain adalah terus di-update dengan penambahan fitur-
fitur dan koleksi pustaka berbahasa Indonesia yang tak ternilai harganya.  

Oleh karena itulah, saya merasa bersyukur Ibu Yulia mengundang saya untuk mengikuti 
Seminar "The World is Flat" yang disampaikan oleh Bp. Tjahjadi Rameli pada 14 Mei 
2014 yang lalu, sekaligus peresmian penggunaan kantor baru Yayasan Lembaga 
SABDA. Pada "event" ini, saya mendapatkan permata-permata berharga yang sungguh 
sayang apabila saya simpan sendiri. Permata-permata itu, antara lain:  

1. Seminar "The World is Flat" 

Dunia sekarang sedang mengalami perubahan yang radikal. Ada lima kekuatan 
besar yang mengubah tatanan kehidupan seluruh manusia, salah satunya 
adalah teknologi informasi dan komunikasi. Kita menghadapi tantangan baru 
akibat efek globalisasi. Kita bisa terkoneksi, bekerja sama, dan sekaligus 
bersaing dengan miliaran penduduk bumi. Sementara itu, peranan negara 
semakin kecil. Dalam dunia yang "flat" ini, semua orang dianggap sama dan 
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setara, hanya tingkat keahlian seseorang yang membedakan dan membuatnya 
menonjol. Persaingan jenis baru ini nyatanya telah menimbulkan banyak 
"korban" yang kehilangan pekerjaan, tetapi orang-orang yang menang akan 
mendapatkan hasil yang tak terkira banyaknya. Kunci untuk meraih kesuksesan 
di era ini ada tiga, yaitu orang harus memiliki keahlian pada lingkup tertentu 
(specialist), memiliki pengalaman yang luas (generalist) dan mampu terus-
menerus beradaptasi, serta mau belajar dan berkembang (versatilist). Ketiga 
kunci itu harus digunakan bersamaan untuk membuka pintu sukses. Namun, di 
atas semuanya itu, kita harus menjadikan firman Tuhan sebagai terang bagi jalan 
kita karena sejak jatuh ke dalam dosa, pikiran manusia telah digelapkan oleh 
dosa.  

2. Kantor Baru SABDA 

Sekitar satu atau dua tahun yang lalu, saya mampir ke rumah Ibu Yulia yang 
sekaligus dijadikan kantor SABDA. Komentar pertama saya waktu itu, "Maaf, Bu, 
saya merasa seperti di rumah sendiri setelah melihat koleksi buku yang ada di 
rumah ini." Suami Ibu Yulia yang pada saat itu mendampingi Ibu Yulia hanya 
tertawa lebar. Komentar itu bukan sekadar basa-basi karena saya bisa 
mempertanggungjawabkannya. Ketika masih SD, saya sering membayangkan 
bahwa surga adalah tempat tersedianya banyak buku yang tidak akan habis saya 
baca. Sebab itu, saya senang pergi ke toko buku dan perpustakaan. Kantor 
SABDA kini masuk daftar "surga" saya yang baru setelah semua buku yang 
semula disimpan di rumah Ibu Yulia dipindah ke perpustakaan YLSA yang baru 
ini. Saya sangat senang ketika di acara peresmian kemarin, Ibu Yulia 
mengundang para rekan sekerja Tuhan di Solo dan sekitarnya untuk datang 
kapan saja ke Perpustakaan YLSA. Di tempat yang baru ini, para |- |rekan dapat 
membaca dan menggunakan lebih dari |12.000 |align="right"|judul buku untuk | 
bahan studi dan mempersiapkan khotbah/renungan. Para rekan juga dapat 
menggunakan fasilitas internet dengan bebas. Kantor SABDA juga dilengkapi 
dengan kamar-kamar yang disediakan bagi para rekan dari luar kota yang akan 
menginap. Menurut pandangan saya, kantor baru SABDA yang nyaman, 
representatif, dan berada di tengah kota Solo dapat menjadi batu pijakan yang 
besar bagi para staf dan pengurus Yayasan Lembaga SABDA untuk semakin 
semangat, kreatif, dan termotivasi dalam melayani Tuhan melalui "IT 4 God".  

Itulah sebagian permata berharga yang saya temukan saat mengikuti seminar 
sekaligus peresmian penggunaan gedung kantor Yayasan Lembaga SABDA. 
Saya berharap ada seminar-seminar lanjutan dengan topik senada untuk 
memperlengkapi peserta seminar dalam menghadapi dunia yang terus-menerus 
berubah ini. Dengan demikian, saya punya alasan untuk mampir dan menikmati 
"surga" di kantor baru SABDA.  

P.F: Selamat menempati kantor SABDA bagi segenap staf dan pengurus 
Yayasan Lembaga SABDA.  

*Andreas Agus Budijanto, belajar dan mengajar di STT Sangkakala, Salatiga.  
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POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. Penayangan Video Youtube YLSA di Life Channel  
2. Pelayanan SABDA di GKJ Expo dan STT Intheos  
3. Ucapan Syukur atas 'Pindahan Kantor' ke Griya SABDA dan Seminar "The World 

is Flat"  
4. Fasilitas dan Infrastruktur Pelayanan  
5. Staf Baru YLSA  

1. Penayangan Video Youtube YLSA di Life Channel 

Dalam rangka peringatan Paskah beberapa waktu yang lalu, salah satu stasiun 
televisi berlangganan di Indonesia, Life Channel, menayangkan dua video 
Youtube YLSA, yaitu "Tuhan Yesus Menyelamatkanmu" dan "Perjamuan 
Terakhir Yesus". Masing-masing video tersebut ditayangkan pada tanggal 14 
April dan 18 April 2014 yang lalu. Kiranya menjadi berkat bagi para pemirsa yang 
telah menyaksikan tayangan ini.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan berkenan memakai dua video Youtube YLSA ini 
sebagai alat untuk menjangkau mereka yang belum mengenal kasih Kristus dan 
membangun iman mereka yang sudah undur dari Tuhan.  

2. Pelayanan SABDA di GKJ Expo dan STT Intheos 

Pada tanggal 24 -- 25 April 2014, YLSA mendapat kesempatan membuka stand 
SABDA untuk membagikan produk-produk pelayanan YLSA pada acara Expo 
sinode Gereja Kristen Jawa, yaitu ulang tahun sinode GKJ yang ke- 83, yang 
diadakan di Stadion Sriwedari Solo. Selain membagi-bagikan CD Alkitab Audio 
dan DVD Library Anak, kami juga meng-install aplikasi Alkitab ke banyak HP 
pengunjung stand.  

Pada tanggal 16 Mei 2014, YLSA juga berkesempatan memperkenalkan 
pelayanan YLSA di salah satu kelas Pendidikan Agama Kristen di STT Intheos, 
Solo. Bersyukur karena tim SABDA dapat membagikan DVD Library SABDA 
Anak 1.2 ke para mahasiswa.  

Pokok doa: Puji Tuhan untuk kesempatan membagikan Alkitab digital dan Alkitab 
Audio ke banyak pengunjung yang hadir. Kiranya firman Tuhan semakin tersebar 
dan menjadi Benih yang hidup bagi mereka yang membaca dan mendengar-Nya.  

3. Ucapan Syukur atas 'Pindahan Kantor' ke Griya SABDA dan Seminar "The World 
is Flat" 

Pada tanggal 14 Mei 2014 yang lalu, YLSA merayakan ucapan syukur untuk 
pindahan kantor ke Griya SABDA. Sebagai ungkapan rasa syukur itu, kami 
mengundang rekan-rekan pelayanan yang tinggal di sekitar Solo untuk berdoa 
bagi YLSA, dan sekaligus menghadiri Seminar "The World is Flat" yang 
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dibawakan oleh Pak Tjahjadi Rameli. Para peserta sangat diberkati dengan isi 
seminar karena Pak Tjahjadi menjelaskan dampak kemajuan teknologi abad ke-
21 dan bagaimana anak-anak Tuhan seharusnya menyikapi sehingga nama 
Tuhan dimuliakan.  

Pokok doa: Bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang memberikan Griya SABDA 
sebagai tempat untuk menjalankan pelayanan SABDA. Doakan agar Tuhan terus 
menuntun pelayanan YLSA sehingga dapat menjalankan rencana-Nya.  

4. Fasilitas dan Infrastruktur Pelayanan 

Bersyukur untuk seorang Sahabat YLSA yang telah memberikan satu unit 
komputer NCom yang sangat mendukung pelayanan YLSA. Selain menjadi 
berkat, fasilitas dan infrastruktur yang telah kami terima ini juga menjadi 
tanggung jawab kami untuk menggunakannya bagi hormat dan kemuliaan nama 
Tuhan.  

Pokok doa: Bersyukur untuk tambahan fasilitas yang Tuhan berikan sehingga 
menolong YLSA mengembangkan pelayanan agar bergerak lebih luas lagi. 
Doakan agar kami bertanggung jawab untuk memakai dan memeliharanya 
dengan baik.  

5. Staf Baru YLSA 

Pada bulan Mei ini, beberapa staf melewati masa dua bulan percobaan dan 
secara resmi bergabung menjadi staf tetap YLSA, yaitu Sdr. Samuel sebagai staf 
text-processing, Sdri. Dheka sebagai staf penerjemah, dan Sdri. Arlina sebagai 
staf designer grafis.  

Pokok doa: Doakan Tuhan terus memantapkan Sdr/i. Samuel, Dheka, dan Arlina 
agar dapat melayani dengan sepenuh hati. Biarlah Tuhan memperlengkapi 
mereka dengan kemampuan yang sesuai dengan panggilan pelayanan mereka.  
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Surat untuk YLSA  

1. Biang Kala < biangkalalock@xxxxxx > 

Saya sering mampir dan meng-copy paste ayat-ayat firman Tuhan melalui situs 
SABDAweb ini. SABDAweb salah satu sarana memberitakan Berita Gembira 
kepada seluruh manusia di abad internet. Terima kasih dan salam damai. Tuhan 
memberkati. 
 

Redaksi: Bersyukur untuk kunjungan Anda ke SABDAweb < 
http://sabdaweb.sabda.org >. Teruslah menjadi saksi Kristus di mana pun 
Saudara berada. Soli Deo gloria!  

2. Hari Koesnanto < panglipoer@xxxxxx > 

Puji Tuhan jika sekarang kami dapat menikmati banyak kemudahan dalam 
belajar, bergumul, dan menelaah sehingga kami dapat berbagi kepada sesama.  
 

Redaksi: Kita patut bersyukur karena firman Tuhan telah semakin mudah diakses 
oleh banyak orang. Kiranya semakin banyak orang akan mencintai firman Tuhan. 
Amin!  

3. Nur Cahaya Ndraha < NurCahayaNdraha@xxxxxx > 

Terima kasih buat TEAM SABDA yang telah membantu banyak hamba Tuhan 
dalam pelayanan, khususnya dalam berbagi berbagai INFO penting tentang 
kebenaran Alkitab. Biarlah semuanya ini menjadi hormat dan kemuliaan bagi 
ALLAH TRITUNGGAL. Thanks. :) 
 

Redaksi: Amin. Bersyukur bahan-bahan yang kami bagikan boleh menjadi berkat 
bagi pelayanan para hamba Tuhan. Selamat melayani.  

4. Yulianto < yulan0756@xxxxxx > 

Terima kasih bahan-bahan yang dapat digunakan sebagai referensi pribadi. 
Tuhan memberkati. 
 

Redaksi: Puji Tuhan. Bagikanlah juga informasi ini kepada teman-teman yang 
lain supaya mereka pun mendapatkan berkat yang berlimpah. Tuhan Yesus 
memberkati.  

5. Rere Christianti< aiailie@xxxxxx > 

http://sabdaweb.sabda.org/


Berita YLSA 2014 
 

44 
 

Forum/website sabda.org < http://sabda.org > sangat membantu saya untuk 
meningkatkan iman saya. Semakin hari, saya semakin mengenal dan mengerti 
isi dari Firman Tuhan. Sungguh luar biasa Tuhan Yesus yang begitu baik 
terhadap kita, para umat-Nya. Kemurahan selalu beserta kita dan damai selalu 
menyertai setiap langkah kita. Amin. 
 

Redaksi: Terpujilah nama Tuhan!  

  

http://sabda.org/
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Laporan Keuangan YLSA 

A. Bulan Maret 2014  

1. Sumbangan Maret 2014  
03 Daniel L.   100.000   
03 Dustin C.   500.000   
03 Lauw M.   1.000.000   
03 Budiharto S.   50.001   
03NN (Jakarta)   2.000.000   
03 Sandy H.   2.000.000   
04 Chandra W.   1.000.000   
04 34USB (Metodis)   4.080.000   
04Persembahan peserta pelatihan   1.515.000   
04Persembahan peserta GKMI Efrata   215.000   
04 19USB (GKMI Efrata)   2.280.000   
04Imelda   500.000   
04Harjanto   150.000   
05 Leo D.   1.000.000   
05 Lukas H.   5.000.000   
06 Yani M.   100.000   
06 Maya M.   100.000   
06NN   2.000.000   
10 Donny E.   100.000   
10Telaga   500.000   
10 Bambang W.   50.000   
10 Mauliate M.   700.000   
11Tjahjadi   10.000.000   
11 Kristin N.   209.300   
11 Danny T.   1.000.000   
17NN (Solo)   800.000   
17 Sinta E.G.   300.000   
19 Fanny C.K.   700.000   
20Purdihwan   500.000   
21 Bungas T.   100.000   
21 Wiseno A.P.   300.000   
21 Maya M.   100.000   
25Yayasan Gloria   1.000.000   
26 Anton P.   900.000   
27 1USB (Pak Bambang)   100.000   
27 Melissa Y.   50.000   
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3USB (Pak Henk)   300.000   
Persembahan pembelian buku "Gods at War"   3.445.000   
Lain-lain   245.500   
Bunga bank   12.512   
  ___________   
Total Sumbangan   45.002.313   
 

2. Pengeluaran Maret 2014  
Beban admin   738.300   
Kas kecil   520.000   
Telp, listrik, dll.   2.779.400   
Buku perpustakaan   1.093.000   
Cetak traktat   476.000   
Kirim pos &paket   215.200   
BPJS   721.400   
Bunga bank   15.082   
Kepegawaian   33.472.850   
Persembahan kasih untuk staf   250.000   
Konsumsi staf   2.237.700   
Tiket ke Palembang   1.881.300   
Pasang iklan baris   211.200   
Beli ekstensi, converter colokan, kabel   222.500   
Beli kasur busa   375.000   
Akomodasi staf magang   280.000   
  ___________   
Total pengeluaran  45.488.932    

 
B. Bulan April 2014  
 
1. Sumbangan April 2014  

01 Garth I.   88.888   
01 Kardo J.   25.000   
01 Daniel L.   100.000   
01 Dustin C.   500.000   
01 Budiharto S.   100.001   
01 Robet C.   50.000   
01 Ivonne E.   200.000   
01 Lauw M.   1.000.000   
02 Chandra W.   1.000.000   
02 Linda Cheang   65.000   
02 Feronica K.   100.000   
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03 Donny E.P.   100.000   
03Harjanto   150.000   
03 Sandy H.   2.000.000   
04 Bambang W.   100.000   
04NN (Jakarta)   2.000.000   
07TELAGA   500.000   
07 Lukas H.   5.000.000   
07 Danny T.   1.000.000   
07 Monica R.   100.000   
07Tjahjadi   10.000.000   
07NN   2.000.000   
07 1USB   110.000   
07Megayanti   3.000.000   
07 Kasman P.   100.001   
10 Yani M.   100.000   
10 Anton P.   100.000   
14 Arief S.   80.000   
15 Luki F.H.   1.000.000   
15 Ajeng R.   100.000   
16Tejo Jayadi   100.000   
17 Suratman A.   50.000   
17 Dedy W.   50.000   
22 Maya M.   100.000   
22 Frick C.   100.000   
22Yayasan Gloria   1.000.000   
22 Melissa Y.   250.000   
23 Melce Y.L.   100.000   
23 1USB   110.000   
24 Suryo A.S.   1.150.000   
24 Berlin G.S.   1.000.000   
25 Lukman P.   5.000.000   
25 Yani M.   100.000   
28 Yoki W.   1.000.000   
28 19 USB (GKJ Expo)   1.900.000   
28Fergina   220.000   
28Jual kertas bekas   186.000   
29 Yuliana M.   500.000   
30 Lauw M.   1.000.000   
Lain-lain   245.300   
  ___________   
Total Sumbangan   44.930.190   
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2. Pengeluaran April 2014  
Beban admin   1.717.100   
Kas kecil Telp, listrik, dll. 2.989.300   557.000   
Beli USB   8.000.000   
Beli Harddisk   390.000   
Beli keyboard kom. dan kabel ekstensi   132.600   
Cetak traktat   1.353.800   
Copy CD audio   250.000   
Buku perpustakaan   260.000   
Kirim pos &paket   125.400   
BPJS   772.900   
Kepegawaian   34.410.700   
Konsumsi staf   2.132.800   
Adm.GKJ Expo   325.000   
Rak untuk ruang multimedia   1.065.000   
Tiket staf   414.000   
Beli bufet   1.900.000   
Administrasi bank   25.751   
  ___________   
Total pengeluaran   56.821.351   

Puji syukur kepada Tuhan yang telah mengirimkan para Sahabat dan Pendukung YLSA 
untuk mendukung dana bagi pelayanan YLSA. Tanpa dukungan dana Anda, pelayanan 
YLSA tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Biarlah kesetiaan Anda mendukung 
pelayanan YLSA mendapat balasan dari Tuhan sendiri.  

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: Widget "Ayat Hari Ini", Memberkati Setiap 
Hari!  

Kini Anda dapat memperoleh widget "Ayat Hari Ini" untuk website Anda secara gratis!  

Widget "Ayat Hari Ini" menampilkan ayat-ayat firman Tuhan yang akan berganti setiap 
harinya secara otomatis. Anda dapat mengunduhnya melalui pranala berikut ini < 
http://alkitab.sabda.org/download.php >.  

Kiranya website Anda dapat menjadi berkat bagi setiap pengunjung dengan terang 
firman kebenaran setiap hari.  

 

  

http://alkitab.sabda.org/download.php
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BeritaYLSA 095/Juni/2014  
Editorial  

Salam sejahtera,  

Kesibukan YLSA pada bulan Juni 2014 yang lalu cukup padat karena ada beberapa 
roadshow SABDA yang kami lakukan. Dari pelayanan ini, kami semakin melihat 
kebutuhan yang besar untuk masyarakat Kristen mengetahui adanya pelayanan 
penjangkauan dan pembinaan melalui dunia komputer dan dunia maya yang dilakukan 
oleh Yayasan Lembaga SABDA. Karena itu, dukungan doa para Sahabat dan 
Pendukung YLSA sangat kami harapkan supaya lebih banyak anak-anak Tuhan 
memakai produk-produk pelayanan YLSA untuk menolong memajukan pelayanan 
Tuhan di berbagai tempat.  

Melalui berita-berita yang kami sajikan dalam bentuk tulisan blog staf YLSA, kami juga 
ingin terus berbagi beban dan berkat sehingga kita dapat terus bersyukur akan 
kesempatan untuk melayani Dia, Tuhan kita. Selamat mengikuti sajian kami dan 
partisipasi Anda sangat kami harapkan. Tuhan memberkati kita selalu.  

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. Membagikan SABDA di Kota Pempek (Oleh: Kusuma Negara dan Yulia)  

... Bahan pelatihan software Alkitab untuk para hamba Tuhan ini adalah untuk para 
pemula, yaitu "Tutorial SABDA 3 Menit". Respons peserta sangat baik dan Bu Yulia 
menyampaikan dengan bersemangat. Kemudian, memasuki tengah hari, saya 
memberikan presentasi singkat tentang DVD Library Anak. Lalu, setelah makan 
siang, Bu Yulia melanjutkan dengan pelatihan A.L.A.T.. Saya menyaksikan hampir 
semua hamba Tuhan menyimak dan mengikutinya dengan antusias. Mereka banyak 
bertanya dan ketika pelatihan selesai sekitar jam 5 sore, semua peserta terlihat 
cukup lelah, tetapi puas dengan pengetahuan baru yang mereka peroleh. Di akhir 
pelatihan, saya secara khusus memberikan pelatihan lanjutan kepada Pendeta Dion 
supaya ia dapat mengajar hamba-hamba Tuhan lain tentang SABDA ....  

Baca selengkapnya tulisan Kusuma Negara dan Yulia: 
http://blog.sabda.org/2014/06/10/membagikan-sabda-di-kota-pempek/  

2. Roadshow Mini SABDA di STT Intheos Surakarta (Oleh: Gunung) 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) memiliki kerinduan dan semangat untuk berbagi 
berkat secara langsung kepada orang-orang yang membutuhkan pelayanan YLSA. 
Untuk itu, YLSA meneruskan semangat ini kepada seluruh stafnya agar dapat ambil 
bagian dalam mewujudkan kerinduan tersebut. Caranya adalah dengan membentuk 
beberapa kelompok pelayanan sesuai dengan minat masing-masing, yaitu Software 
SABDA, Alkitab Audio, DVD Library Anak 1.2, dan Traktat Anak . 

Baca selengkapnya tulisan Gunung: http://blog.sabda.org/2014/06/26/roadshow-
mini-sabda-di-stt-intheos-surakarta/  

3. "Njagong" di Pernikahan Mbak Lusi (Oleh: Mei)  

... Selamat menempuh hidup baru Mbak Lusi dan Mas Iyok. Semoga membentuk 
keluarga baru yang diberkati Tuhan. Menjadi keluarga yang senantiasa diberkati 
Tuhan, menjadi berkat untuk kedua keluarga besar, dan kelak menjadi orang tua 
yang memimpin anak-anak yang Tuhan percayakan dalam iman kepada Tuhan 
Yesus Kristus. Amien.  

Baca selengkapnya tulisan Mei: http://blog.sabda.org/2014/06/27/njagong-di-
pernikahan-mbak-lusi/  

4. Peran SABDA (Oleh: Samuel)  

... Setelah melewati berbagai macam pilihan dan pertimbangan, akhirnya saya 
memutuskan untuk memberikan presentasi dengan judul "Peran SABDA". Saya 
tertarik untuk mengambil judul ini karena bagi saya, pelayanan SABDA selama ini 
sangat berperan untuk menolong dan membawa orang datang lebih sungguh-

http://blog.sabda.org/2014/06/10/membagikan-sabda-di-kota-pempek/
http://blog.sabda.org/2014/06/26/roadshow-mini-sabda-di-stt-intheos-surakarta/
http://blog.sabda.org/2014/06/26/roadshow-mini-sabda-di-stt-intheos-surakarta/
http://blog.sabda.org/2014/06/27/njagong-di-pernikahan-mbak-lusi/
http://blog.sabda.org/2014/06/27/njagong-di-pernikahan-mbak-lusi/
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sungguh kepada Tuhan, terlebih lagi untuk memperlengkapi pelayan-pelayan Tuhan 
untuk dapat melayani dengan baik. Selama mempersiapkan presentasi, saya 
dibantu oleh staf-staf lain. Saya banyak bertanya dan mereka banyak membimbing 
saya, sampai akhirnya saya siap untuk memberikan presentasi ....  

Baca selengkapnya tulisan Samuel: http://blog.sabda.org/2014/07/01/peran-sabda/  

5. Roadshow Alkitab Audio di Kebaktian Warga Senior GUP, Pasar Legi, Solo (Oleh: 
Hadi)  

... Presentasi Alkitab Audio sangat cocok disampaikan untuk warga senior atau 
lansia karena banyak warga senior yang matanya sudah sulit dipakai untuk 
membaca. Mendengarkan rekaman Alkitab yang dibaca adalah cara yang sangat 
efektif untuk menolong mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka bisa 
melakukannya ketika ada di rumah atau ketika ada dalam perjalanan; dalam 
keadaan duduk atau berbaring. Mendengarkan firman Tuhan akan memperkuat 
iman mereka karena Alkitab berkata, "Iman datang dari pendengaran akan firman 
Tuhan." Yochan juga menyampaikan tentang program "Anda Punya Waktu", yang 
dapat menolong mereka mendengarkan seluruh Alkitab secara urut dan terjadwal ....  

Baca selengkapnya tulisan Hadi: http://blog.sabda.org/2014/07/07/roadshow-alkitab-
audio-di-kebaktian-warga-senior-gup-pasar-legi-solo/  

6. Ulang Tahun Evie, Yochan, Ade, dan Amidya 

Keluarga YLSA mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan sepelayanan kami 
Sdri. Evie, Sdr. Yochan, Sdri. Ade, dan Sdri. Amidya yang berulang tahun di bulan 
Juni 2014 ini. Teruslah menjadi alat-Nya dengan segenap talenta dan karunia yang 
telah dipercayakan di dalam Kristus, serta senantiasa memuliakan nama-Nya. 
Tuhan Yesus memberkati.  

Baca selengkapnya:  
Evie --> http://blog.sabda.org/2014/06/23/selamat-ulang-tahun-kami-ucapkan-untuk-
mbak-evie/  
Yochan --> http://blog.sabda.org/2014/06/23/selamat-mas-yochan/  
Ade dan Amidya --> http://blog.sabda.org/2014/06/30/sharing-ulang-tahun-ade-dan-
amidya/  

POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. Ucapan Syukur untuk Roadshow-Roadshow SABDA di Solo dan Sekitarnya  
2. Pernikahan Staf YLSA  
3. Dukungan Doa untuk Staf YLSA  
4. Rencana Raker Mini Tengah Tahun YLSA 2014  

 

http://blog.sabda.org/2014/07/01/peran-sabda/
http://blog.sabda.org/2014/07/07/roadshow-alkitab-audio-di-kebaktian-warga-senior-gup-pasar-legi-solo/
http://blog.sabda.org/2014/07/07/roadshow-alkitab-audio-di-kebaktian-warga-senior-gup-pasar-legi-solo/
http://blog.sabda.org/2014/06/23/selamat-ulang-tahun-kami-ucapkan-untuk-mbak-evie/
http://blog.sabda.org/2014/06/23/selamat-ulang-tahun-kami-ucapkan-untuk-mbak-evie/
http://blog.sabda.org/2014/06/23/selamat-mas-yochan/
http://blog.sabda.org/2014/06/30/sharing-ulang-tahun-ade-dan-amidya/
http://blog.sabda.org/2014/06/30/sharing-ulang-tahun-ade-dan-amidya/
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1. Ucapan Syukur untuk Roadshow-Roadshow SABDA di Solo dan Sekitarnya 

Pada awal bulan Juni, SABDA berkesempatan mengadakan roadshow SABDA 
untuk membagikan visi misi serta produk-produk YLSA ke beberapa tempat, 
yaitu hamba-hamba Tuhan GBIS Pintu Iman Surakarta, jemaat senior (lansia) 
GUPdI Surakarta, retret hamba Tuhan Garis Depan di Wisma Bukit Hermon, 
Karangpandan, dan pelayan siswa Perkantas Karanganyar.  

Pokok doa: Bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan melayani Dia. Biarlah 
apa yang sudah YLSA kerjakan diberkati Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Nya.  

2. Pernikahan Staf YLSA 

Pada bulan Juni 2014, dua orang staf YLSA yang telah mengakhiri masa 
lajangnya. Mereka adalah Ryan yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 
Juni 2014, dan Lusi pada tanggal 26 Juni 2014.  

Pokok doa: Kami berdoa agar Tuhan memberkati pernikahan mereka dan biarlah 
keluarga baru ini menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan.  

3. Dukungan Doa untuk Staf YLSA 

Pada tanggal 5 Juni 2014, ayahanda dari staf YLSA divisi ITS, yaitu Rostika telah 
dipanggil ke rumah Bapa di surga. Kemudian, pada tanggal 20 Juni 2014, 
ayahanda dari staf YLSA divisi HRD, yaitu Davida, juga dipanggil pulang ke 
rumah Bapa. Seluruh keluarga besar YLSA turut merasa kehilangan.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan menghibur Rostika dan Davida serta segenap 
keluarganya. Kehilangan ini sangat berat dirasakan oleh kedua keluarga. Tetapi 
dengan iman, kami percaya Tuhan akan terus mendampingi karena Tuhan akan 
menjadi Bapa bagi mereka.  

4. Rencana Raker Mini Tengah Tahun YLSA 2014 

Berkat anugerah Tuhan, semester pertama tahun 2014 telah berakhir dengan 
cukup baik. Kami telah mulai memikirkan rencana pelaksanaan semester kedua 
dengan mempersiapkan tim koordinator divisi untuk membuat laporan kerja dan 
evaluasi pelayanan sepanjang Januari -- Juni 2014 supaya rencana semester 
dua bisa semakin mantap.  

Pokok doa: Doakan agar setiap divisi mengandalkan Tuhan (Mzm. 16:8) dalam 
setiap rencana yang dibuat dan bersyukur untuk setiap rencana yang sudah 
dijalankan. Kiranya Tuhan memakai setiap laporan dan evaluasi untuk memacu 
setiap koordinator divisi memantapkan rencana pelayanan semester kedua.  

  

http://alkitab.mobi/?Mzm.+16%3A8
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Mengenal YLSA: Kebutuhan Akan Staf Baru di YLSA 

Ditulis oleh: Evie  

"Sesungguhnya, panenan banyak, tetapi pekerja-pekerjanya sedikit." (AYT, Matius 
9:37)  

Kalimat di atas merupakan sepenggal ucapan Tuhan Yesus ketika hati-Nya jatuh 
kasihan melihat orang banyak yang telantar seperti domba-domba tanpa gembala. Ya, 
ada banyak orang di sekitar kita yang membutuhkan sentuhan kasih Kristus, tetapi 
hanya sedikit orang percaya yang tergerak hatinya untuk melayani mereka.  

Perkembangan teknologi telah membuka lebih banyak lagi kesempatan untuk melayani 
Tuhan di ladang misi modern, yaitu di dunia IT (information technology), tetapi belum 
banyak pekerja yang terjun di ladang ini. Kesulitan mendapatkan pekerja untuk 
melayani Tuhan di ladang dunia IT juga dialami oleh Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA).  

Selama 20 tahun, Tuhan telah menolong pelayanan YLSA sehingga berkembang 
semakin luas. Seiring dengan perkembangan ini, kebutuhan akan pekerja yang 
terpanggil dan kompeten di bidang IT juga terus meningkat. Namun, meningkatnya 
kebutuhan tersebut tidak seiring dengan meningkatnya jumlah anak-anak Tuhan yang 
mau memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan secara penuh waktu. Namun, saya 
menyadari hanya Tuhanlah yang dapat menggerakkan seseorang untuk melayani Dia 
sepenuh waktu karena Dialah Sang Pemilik ladang pelayanan. Karena itu, kami terus 
menaikkan doa agar Tuhan mengirim lebih banyak pekerja untuk melayani di dunia IT, 
bersama YLSA.  

Apakah kesulitan mendapatkan staf membuat kami menyerah? Tentu saja tidak, selama 
Tuhan masih memercayakan kami melakukan pekerjaan-Nya, kami percaya Tuhan 
akan mengirim pekerja-Nya. Kami terus menyebarkan informasi kebutuhan lowongan 
staf sepenuh waktu ke banyak tempat. Semoga informasi itu sampai ke anak-anak 
Tuhan yang rindu melayani Tuhan di bidang IT dengan kompetensi dan hati yang 
mengasihi Tuhan. Amin.  

Saat ini, Yayasan Lembaga SABDA membutuhkan para pekerja di ladang misi modern 
sebagai:  

1. IT PROGRAMMER dan MOBILE PROGRAMMER < http://ylsa.org/lowongan#it >  
2. WEB DESIGNER < http://blog.sabda.org/lowongan/#web >  
3. EDITOR DAN PENERJEMAH < http://blog.sabda.org/lowongan/#penerjemah >  

Silakan simak kualifikasinya dan kirimkan lamaran ke: HRD YLSA  

Email: cv(at)sabda.org  
Pos: Kotak POS 25 SLONS 57135  

http://alkitab.mobi/?Matius+9%3A37
http://alkitab.mobi/?Matius+9%3A37
http://ylsa.org/lowongan#it
http://blog.sabda.org/lowongan/#web
http://blog.sabda.org/lowongan/#penerjemah
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Surat untuk YLSA  

1. Sili Suli < silisulijurnalis@xxxxxx > 

Kita patut bersyukur dengan pelayanan yang dilakukan Yayasan Lembaga 
SABDA. Saya pribadi telah membaca berbagai artikel di dalam website ini, dan 
itu merupakan informasi yang sangat berharga bagi saya untuk mengembangkan 
pekerjaan saya, baik sebagai jurnalis maupun penulis biografi. TUHAN 
memberkati semua orang yang terlibat dalam pelayanan Yayasan Lembaga 
SABDA.  

Redaksi: Puji Tuhan! Kami doakan Anda semakin diperlengkapi untuk menjadi 
berkat bagi banyak orang. Selamat melayani.  

2. Elpiri Galingging < via Facebook comment > 

Semoga SABDA menjadi saluran berkat dan firman-Nya bagi semua bangsa.  

Redaksi: Amin. Mari terus sebarkan firman Tuhan melalui kemajuan teknologi 
dan menjadi saluran berkat-Nya.  

3. Rhyan Heryanto Pandy < via Facebook comment > 

Dalam kesibukan sehari-hari, saya kadang lupa baca Alkitab karena kecapaian. 
Namun, puji syukur kepada Tuhan karena masih bisa membuka Facebook kapan 
saja, waktu istirahat makan, lalu membaca kiriman dari "YAYASAN LEMBAGA 
SABDA" ini. Puji Tuhan, iman kadang lemah kini semakin kuat. Karena itu, 
teman-teman yang kurang sempat membuka Alkitab-Nya sediakan waktu sedikit 
waktu untuk online, buka, dan bacalah sedikit renungan dari "YLSA" ini supaya 
iman Saudara kuat. GBU.  

Redaksi: Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan!  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Mei 2014  

1. Sumbangan  
02 Daniel L.   100.000   
02Harjanto   150.000   
02 Chandra W.   1.000.000   
05 Bambang W.   100.000   
05 F. Ronald P.   1.000.000   
05NN (Solo)   300.000   
05NN (Jakarta)   2.000.000   
05 Melissa Y.   90.000   
06 Lim A.   100.000   
06Rustanto   250.000   
06 Hadaja H. (USA)   23.320.000   
06 Sandy H.   2.000.000   
06 Danny T.   1.000.000   
07 Donny E. P.   100.000   
08TELAGA   500.000   
08NN   2.000.000   
09 Jefferson M.   400.000   
09 Stanly S.   50.000   
12 Lukas H.   5.000.000   
12 Teguh W.   500.000   
13 Stefanus F.   130.276   
14 Mauliate M.   200.000   
16 Thomas G.   1.000.000   
19 Junus J.   1.000.000   
20 Richard A. L.   100.000   
21 Wiseno A. P.   400.000   
21Yayasan Gloria   1.000.000   
23 Maya M.   100.000   
30 Renthyna M.   600.000   
30Naomi   13.800.000   
16Lain-lain   202.000   
  ___________   
Total sumbangan   58.492.276   
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2. Pengeluaran  
Beban admin   243.800   
Kas kecil   331.700   
Telp, listrik, dll..   2.666.100   
Keyboard, mouse, kabel   437.500   
Beli &pasang AC   4.300.000   
Peresmian Griya SABDA   3.166.500   
Kirim pos &paket   68.500   
BPJS Kesehatan   669.900   
Administrasi bank   15.483   
Kepegawaian   37.313.450   
Renovasi   15.000.000   
Konsumsi Staf   1.415.000   
  ___________   
Total pengeluaran   65.627.933   

Terpujilah Tuhan yang telah menggerakkan para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk 
menolong kami dengan persembahan dana sehingga pelayanan Tuhan dapat terus 
berjalan dengan baik. Doakan agar Tuhan terus memberikan hikmat-Nya bagi 
perkembangan pelayanan YLSA ke depan.  

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 096/Juli/2014  
Editorial  

Terpujilah Tuhan yang telah memelihara pelayanan YLSA sehingga bisa tetap berjalan 
sampai hari ini. Penyertaan Tuhan sungguh nyata terutama melalui uluran tangan para 
Sahabat dan Pendukung YLSA. Bersama Tuhan, kita sanggup melakukan tugas yang 
Tuhan percayakan kepada kita semua.  

Melalui edisi Berita YLSA Juli ini, kami juga bersyukur karena YLSA dapat mengadakan 
beberapa kali pelayanan keluar, terutama di daerah sekitar Solo. Kami sungguh 
berharap kota Solo juga mendapat berkat dengan keberadaan YLSA di Solo. Bagi 
Sahabat dan Pendukung YLSA yang belum mengenal pelayanan multimedia YLSA, 
kami sajikan sedikit uraian supaya Anda bisa berdoa untuk pelayanan multimedia YLSA 
ini. To God be the glory!  

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. Infografis dalam Pelayanan YLSA (Oleh: Arlina)  

... YLSA sangat ingin menerapkan infografis untuk menjadi proyek baru yang akan 
dikerjakan. Salah satunya adalah infografis untuk menyampaikan pesan isi Alkitab, 
contohnya infografis yang menjelaskan keturunan atau silsilah tokoh-tokoh dalam 
Alkitab, dll.. Jika hanya membaca tulisan daftar silsilah, mungkin kurang menarik 
dan kurang mudah dimengerti. Dengan menggunakan gambar, maka informasi 
dapat dengan lebih mudah dipahami. Proyek infografis YLSA rencananya akan 
diunggah dalam web AYT.co yang saat ini sedang dikerjakan YLSA. Selain itu, hasil 
infografis ini dapat dicetak dalam sebuah buku atau poster. Membuat infografis 
bukanlah hal yang mudah karena kita harus membuat pesan yang kuat melalui 
gambar-gambar dan "layout" yang menarik. Saya berharap melalui proyek infografis 
YLSA yang akan dikerjakan nanti, Alkitab akan menjadi semakin menarik untuk 
dipelajari dan mudah dipahami. Dengan demikian, masyarakat Kristen dapat 
menerima berkat besar karena dapat semakin mudah memahami isi Alkitab ....  

Baca selengkapnya tulisan Arlina: http://blog.sabda.org/2014/07/14/infografis-dalam-
pelayanan-sabda/  

2. SABDA Melayani Hamba Tuhan GBIS Solo Timur (Oleh: Amidya)  

... Kami mengucap syukur untuk antusiasme para hamba Tuhan GBIS mengikuti 
acara ini. Walaupun sebagian sudah tidak muda lagi, tetapi mereka bersemangat 
untuk belajar hal-hal yang berhubungan dengan komputer dan internet. Waktu yang 
sangat singkat tentu tidak cukup untuk melakukan pelatihan software SABDA secara 
detail. Karena itu, kami berharap mereka mau mengundang YLSA kembali di lain 
kesempatan supaya benar-benar dilakukan pelatihan dan bukan hanya perkenalan 
pelayanan SABDA saja ....  

Baca selengkapnya tulisan Amidya: http://blog.sabda.org/2014/07/15/sabda-
melayani-hamba-tuhan-gbis-solo-timur/  

3. Software SABDA bagi Pelayan Siswa Perkantas Karanganyar (Oleh: Meland)  

... Di awal acara, Mas Eko mewakili pihak Perkantas Karanganyar memberikan 
sambutan. Setelah itu, Dheka memberikan presentasi perkenalan tentang YLSA, 
sekaligus memperkenalkan tim SABDA yang hadir. Acara dilanjutkan dengan 
presentasi Pengenalan Software SABDA oleh Ade. Saya senang melihat para 
peserta mulai antusias setelah mendengar perkenalan Software SABDA dari Ade. 
Setelah itu, saya memberikan pelatihan "Tutorial Software SABDA dalam 3 Menit" 
selama kurang lebih dua jam. Awalnya, saya mengira saya akan merasa gugup, 
tetapi karena suasana cukup cair, saya bisa cukup tenang menyampaikan materi 
yang telah saya persiapkan. Saya tidak menemui kesulitan yang berarti karena para 

http://blog.sabda.org/2014/07/14/infografis-dalam-pelayanan-sabda/
http://blog.sabda.org/2014/07/14/infografis-dalam-pelayanan-sabda/
http://blog.sabda.org/2014/07/15/sabda-melayani-hamba-tuhan-gbis-solo-timur/
http://blog.sabda.org/2014/07/15/sabda-melayani-hamba-tuhan-gbis-solo-timur/
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peserta kebanyakan adalah anak-anak muda yang sudah terbiasa menggunakan 
produk teknologi dan komputer ....  

Baca selengkapnya tulisan Meland: http://blog.sabda.org/2014/07/30/software-
sabda-bagi-pelayan-siswa-perkantas-karanganyar/  

4. Jeremy's Indonesia Trip (Oleh: Jeremy)  

... I proceeded to deliver my presentation in English after Yulia had opened with a 
prayer and helped to elaborate my points in Bahasa Indonesia. Everything went 
smoothly. Eventually the entire presentation with a short question and answer 
session took about 3 hours. It lasted way long than I had expected. Praise the Lord! 
It was almost 1pm and lunch time couldn’t have arrived sooner. I was happy with 
how the presentation had gone and I was able to maximize my time effectively. I was 
thankful to God for his guidance throughout the entire presentation. I was also happy 
that the guys from SABDA appreciated my presentation ....  

Baca selengkapnya tulisan Jeremy: http://blog.sabda.org/2014/07/30/jeremys-
indonesia-trip/  

5. SABDA at GKJ Expo (Oleh: Dheka)  

... Secara pribadi, saya belajar bahwa apa yang kami kerjakan selama ini sangat 
berguna dan memberkati banyak orang. Kebanyakan staf bekerja di belakang layar 
dan ketika kami mendapat kesempatan dengan mata kepala sendiri melihat 
ekspresi, antusiasme, serta respons para pengunjung, hal tersebut menjadi sukacita 
tersendiri, terkhusus bagi saya. Saya berdoa semoga para pengunjung yang telah 
mendapatkan produk-produk SABDA diberkati Tuhan dan hidupnya terus bertumbuh 
....  

Baca selengkapnya tulisan Dheka: http://blog.sabda.org/2014/07/31/sabda-at-gkj-
expo/  

6. SABDA Melayani di Persekutuan Hamba Tuhan GBIS Solo Barat (Oleh: Rostika)  

... Presentator pertama adalah Amidya yang memberi penjelasan tentang pelayanan 
YLSA beserta isi paket SABDA Care yang sudah diterima oleh setiap peserta. 
Mereka pun mulai memperhatikan satu demi satu isi paket yang sedang dijelaskan 
oleh Amidya. Setelah itu, Bu Yulia menjelaskan lebih detail lagi tentang Software 
SABDA dan Alkitab Audio. Beberapa fitur utama Software SABDA dijelaskan 
khususnya untuk hamba Tuhan yang ingin melakukan penggalian Alkitab dalam 
mempersiapkan khotbah yang bertanggung jawab. Melalui penjelasan tersebut, 
banyak peserta yang mulai tertarik dan ingin menggunakan Software SABDA ....  

Baca selengkapnya tulisan Rostika: http://blog.sabda.org/2014/07/31/sabda-
melayani-di-persekutuan-hamba-tuhan-gbis-solo-barat/  

http://blog.sabda.org/2014/07/30/software-sabda-bagi-pelayan-siswa-perkantas-karanganyar/
http://blog.sabda.org/2014/07/30/software-sabda-bagi-pelayan-siswa-perkantas-karanganyar/
http://blog.sabda.org/2014/07/30/jeremys-indonesia-trip/
http://blog.sabda.org/2014/07/30/jeremys-indonesia-trip/
http://blog.sabda.org/2014/07/31/sabda-at-gkj-expo/
http://blog.sabda.org/2014/07/31/sabda-at-gkj-expo/
http://blog.sabda.org/2014/07/31/sabda-melayani-di-persekutuan-hamba-tuhan-gbis-solo-barat/
http://blog.sabda.org/2014/07/31/sabda-melayani-di-persekutuan-hamba-tuhan-gbis-solo-barat/
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Mengenal YLSA: Divisi Multimedia YLSA, Melayani 

Ditulis oleh: Redaksi  

Apa itu Divisi Multimedia YLSA?  

Divisi Multimedia adalah divisi YLSA yang memproses dan menyediakan bahan-bahan 
kekristenan berupa gambar, audio, video, dll. Untuk memperkaya pelayanan 
masyarakat Kristen Indonesia. Berangkat dari visi misi dari Yayasan Lembaga SABDA 
(katalisator-fasilitator- infrastruktur, 'IT for God') maka div. Multimedia juga 
memfokuskan diri pada penyebaran firman Tuhan dan bahan-bahan kekristenan dalam 
berbagai format yang relevan dengan perkembangan teknologi media abad ke-21 dan 
dengan perangkat mobile.  

Kapan Divisi Multimedia Dibentuk?  

YLSA sebenarnya telah banyak terlibat dalam proyek-proyek audio lebih dari 5 tahun 
sebelumnya, terutama untuk CD-CD Alkitab audio yang dikerjakan oleh divisi Web dan 
NET (sekarang menjadi ITS). Pelayanan audio kemudian bertambah dengan video, 
misalnya video Paskah dan Natal, maka secara perlahan tetapi pasti, YLSA semakin 
giat melakukan pelayanan multimedia. Melihat kebutuhan yang semakin besar, maka 
pada tahun 2011, divisi Multimedia secara resmi dibentuk.  

Dengan dibentuknya divisi Multimedia hasil yang dicapai menjadi semakin banyak:  

1. CD Alkitab Audio (27 versi), bekerja sama dengan FCBH 
(FaithComesByHearing) 
< http://audio.sabda.org >; < slideshare.net/sabda/cd-audio-alkitab >.  

2. Video-video tentang kisah Natal, Paskah, pelatihan/seminar, dan lain-lain 
< http://youtube.com/sabdaalkitab >.  

3. Memproses Audio khotbah 
< http://rahmiati.org > dan audio konseling < http://telaga.org >.  

4. Slideshow PowerPoint presentasi SABDA 
< http://slideshare.net/sabda >.  

5. Tutorial software SABDA 
< http://sabda.net/tutorial >.  

6. Traktat Tuhan Yesus Menyelamatkanmu (cetak, video, dan PDF) 
< http://youtube.com/watch?v=JlE8vfVU9mo >; 
< 
http://media.sabda.org/traktat/Tuhan_Yesus_Menyelamatkanmu/Tuhan_Yesus_
Menyelamatkanmu.pdf >.  

http://audio.sabda.org/
http://youtube.com/sabdaalkitab
http://rahmiati.org/
http://telaga.org/
http://slideshare.net/sabda
http://sabda.net/tutorial
http://youtube.com/watch?v=JlE8vfVU9mo
http://media.sabda.org/traktat/Tuhan_Yesus_Menyelamatkanmu/Tuhan_Yesus_Menyelamatkanmu.pdf
http://media.sabda.org/traktat/Tuhan_Yesus_Menyelamatkanmu/Tuhan_Yesus_Menyelamatkanmu.pdf
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7. DVD Library SABDA Anak 1.2 
< http://ylsa.org/library_sabda_anak >.  

8. USB Biblika 
< http://blog.sabda.org/2011/10/31/flashdisk-usb-sabda/ >.  

9. Kalender tahunan SABDA.  

10. dsb..  

Semua hasil dari divisi Multimedia YLSA dapat Anda peroleh secara gratis dengan 
mengunduhnya di internet.  

Penyebaran Alkitab Audio dalam berbagai bahasa, dalam format CD sangat populer. 
CD-CD ini dapat diputar dengan berbagai piranti pemutar musik, mulai dari MP3 Player 
hingga telepon genggam. Dengan Alkitab dalam format multimedia, kami dapat 
menjangkau orang-orang yang sebelumnya hanya bisa dijangkau melalui format teks 
saja. Alkitab audio ini sangat berguna bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan 
dalam penglihatan, misalnya para tunanetra, orang-orang tua (lansia), orang yang 
sedang sakit, dll.. Masyarakat juga dapat mendengarkan firman Tuhan sambil tetap 
beraktivitas, misalnya ketika mengendarai kendaraan dalam perjalanan panjang atau 
ketika macet. Juga, ibu-ibu rumah tangga yang sedang bekerja di rumah dapat 
menikmati sajian firman Tuhan sambil bekerja.  

Video-video Paskah dan Natal yang dihasilkan div. Multimedia dapat diunduh langsung 
dari YouTube. Khusus bertepatan dengan peringatan Paskah tahun ini, disajikan video 
penginjilan anak berjudul "Tuhan Yesus Menyelamatkanmu". Video ini juga telah 
disiarkan di Life Channel sehingga dapat disaksikan oleh anak-anak Indonesia secara 
lebih luas.  

DVD Library SABDA Anak 1.2 juga telah dicetak dan disebarkan dalam jumlah yang 
cukup besar karena selain dibagikan dalam acara roadshow SABDA, DVD ini juga telah 
dikirimkan ke berbagai penjuru Nusantara lewat pesanan dari email, Facebook, dan 
telepon. Demikian juga, USB Biblika 8 GB dan 16 GB telah banyak disebarkan dan 
menjadi berkat di mana-mana.  

Bagi Anda yang ingin memesan CD Alkitab Audio dan DVD Library SABDA, Anda dapat 
memesan dengan mengontak kami di < audio(at)sabda.org >.  

Apa Harapan ke Depan?  

YLSA sangat menyadari bahwa pada hari-hari ke depan, teknologi multimedia akan 
makin berkembang. Masyarakat akan menggunakan multimedia lebih banyak lagi untuk 
kegiatan pelayanan, baik lewat audio, video, infografis, dll.. Oleh karena itu, YLSA juga 
rindu agar divisi Multimedia memiliki staf multimedia yang semakin kompeten dan 
beban untuk mewartakan Injil Kristus melalui media abad 21. Amin!  

http://ylsa.org/library_sabda_anak
http://blog.sabda.org/2011/10/31/flashdisk-usb-sabda/
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POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. Pelayanan SABDA dalam Acara PMKP 7 PESAT Indonesia  
2. Ucapan Syukur untuk Roadshow SABDA di GBIS Joyodiningratan  
3. Roadshow Divisi Publikasi YLSA  
4. Pembangunan Mess untuk Staf YLSA  
5. Staf Magang YLSA  

1. Pelayanan SABDA dalam Acara PMKP 7 PESAT Indonesia 

Bersyukur pada tanggal 2 Juli 2014, tim YLSA berkesempatan memberikan 
workshop mengenai "Pentingnya Teknologi Informasi Komputer (TIK) dalam 
Pelayanan" yang diselenggarakan oleh PESAT (Pelayanan Desa Terpadu) 
dalam rangkaian acara PMKP (Pertemuan Misi Keluarga PESAT) yang ke-7, di 
Hotel Yasmin, Puncak. 
 

Pokok doa: Doakan agar Tuhan memakai SABDA untuk melayani hamba-hamba 
Tuhan PESAT di seantero Nusantara. Biarlah mereka bisa semakin efektif 
melayani dan membuahkan jiwa-jiwa yang siap dimuridkan.  

2. Ucapan Syukur untuk Roadshow SABDA di GBIS Joyodiningratan 

Pada tanggal 7 Juli 2014, YLSA mengadakan roadshow di GBIS Joyodiningratan 
yang dihadiri oleh para hamba Tuhan dari GBIS Surakarta bagian Barat. Pada 
roadshow ini, tim SABDA membagikan presentasi tentang pelayanan YLSA, 
pengenalan Software SABDA, dan paket DVD Library SABDA Anak 1.2. 
 

Pokok doa: Berdoa untuk hamba-hamba Tuhan GBIS Surakarta Barat, kiranya 
bahan-bahan SABDA yang sudah dibagikan dapat dipakai untuk memperkaya 
pelayanan mereka.  

3. Roadshow Divisi Publikasi YLSA 

Roadshow Divisi Publikasi YLSA telah dilaksanakan sepanjang bulan Juli ini. 
Bersyukur untuk tiga tim publikasi yang telah melayani di beberapa komunitas 
Kristen yang ada di sekitar Solo, dengan memberikan seminar mini 
menggunakan bahan-bahan yang diambil dari publikasi-publikasi YLSA. Tentang 
publikasi-publikasi YLSA selengkapnya dapat dilihat di < 
http://sabda.org/publikasi/ >. 
 

Pokok doa: Puji syukur kepada Tuhan yang telah menolong div. Publikasi 
memakai cara baru dalam membagikan bahan-bahan publikasi SABDA. Semoga 
dapat terus dipakai untuk menguatkan iman dan meluaskan wawasan jemaat 
Tuhan.  

http://sabda.org/publikasi/
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4. Pembangunan Mess untuk Staf YLSA 

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya YLSA memiliki tempat 
tinggal baru yang Tuhan sediakan bagi staf YLSA yang berasal dari luar kota. 
Tuhan sungguh baik telah memungkinkan tempat ini bisa direnovasi dan dipakai 
sejak bulan Juli 2014 ini. 
 

Pokok doa: Bersyukur untuk pemberian yang Tuhan anugerahkan kepada YLSA. 
Doakan agar YLSA bertanggung jawab memelihara pemberian Tuhan dengan 
baik-baik.  

5. Staf Magang YLSA 

Selama bulan Juli -- Agustus 2014, YLSA kedatangan tiga orang staf magang 
dari Fakultas Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, yaitu Yohanes, 
Johan, dan Hilda. Mereka bertiga membantu pelayanan YLSA melalui divisi ITS, 
sesuai dengan jurusan mereka, yaitu Teknologi Informatika. 
 

Pokok doa: Kiranya Yohanes, Johan, dan Hilda bisa belajar tentang pelayanan 
YLSA sekaligus membantu YLSA sehingga waktu magang mereka berguna bagi 
pelayanan Tuhan.  

  



Berita YLSA 2014 
 

65 
 

Surat Untuk YLSA  

1. Nilam < Nilamkakansing@xxxxxx > 

Awalnya, saya mengetahui SABDA.org ini dengan tidak disengaja. Saya hanya 
menginstal aplikasi Alkitab ke dalam handphone saya dan ternyata di dalamnya 
sudah ada refleksi bacaan tahunan yang bersumber dari SABDA.org. Saya 
sangat bersyukur karena jikalau malam hari saya susah tidur, saya membaca 
renungan yang ada di SABDA.org dan saya memperoleh pengetahuan lebih dan 
menjadi pemuda Kristen yang lebih baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. :)  

Redaksi: Puji Tuhan! Jangan lupa membagikan Aplikasi PSM (Renungan Pagi 
Siang Malam) ini untuk menjadi berkat bagi lebih banyak orang.  

2. Hizkia Sasindua Sabanari < via Facebook Comment > 

Berterima kasih kepada lembaga pelayanan SABDA yang sudah memberkati 
kami dalam workshop PMKP 7 PESAT Indonesia di Hotel Yasmin, Puncak, 
Bogor. Gb.  

Redaksi: Kami sangat bersyukur untuk kesempatan pelayanan ini. Semoga apa 
yang SABDA bagikan dapat semakin memperlengkapi para pelayan Tuhan di 
PESAT di seluruh Indonesia. Amin!  

3. NI Nicco < via Facebook Comment > 

Terima kasih SABDA atas modulnya. Dengan modul ini, saya terbantu sekali 
untuk mengerti isi Alkitab. GOD 6BLESS YOU.  

Redaksi: Mari terus bertumbuh dalam firman-Nya!  

4. Rhyan Heryanto Pandy < via Facebook Comment > 

Dalam kesibukan sehari-hari, kadang saya lupa baca Alkitab karena kecapaian, 
tetapi puji syukur kepada Tuhan karena masih bisa membuka Facebook kapan 
saja waktu istirahat makan, dan membaca kiriman dari "YAYASAN LEMBAGA 
SABDA" ini. Puji Tuhan, iman yang kadang lemah kini semakin kuat. Karena itu, 
teman-teman yang kurang sempat membuka Alkitabnya sediakan sedikit waktu 
untuk online, buka dan bacalah sedikit renungan dari YLSA supaya iman saudara 
kuat. GBU.  

Redaksi: Kiranya kemajuan teknologi membawa banyak anak Tuhan semakin 
mencintai firman-Nya. Amin.  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Juni 2014  

1. Sumbangan  
02 Stanly S.   50.000   
02 Daniel L.   100.000   
02 Bambang W.   100.000   
02NN (Jakarta)   2.000.000   
02 Chandra W.   1.000.000   
02 Pdp. Charles G.   1.000.000   
03 Donny E. P.   100.000   
03GBIS Solo Timur   250.000   
03 Penggantian 16USB   1.600.000   
03GMII Tiranus Jogja   300.000   
03Yung Tik Yuk   1.000.000   
03Parakaleo   65.000   
03Harjanto   150.000   
03 Luki F.H   1.000.000   
05 Danny T.   1.000.000   
05NN   2.000.000   
05 Freddijanto S.   100.000   
05Andreas   500.000   
06 Sandy H.   2.000.000   
06Tjahjadi   10.000.000   
06 Yuliana M. T. S.   500.000   
09TELAGA   500.000   
09 Lukas H.   5.000.000   
09 Budiharto S.   50.000   
09 Lim A.   100.000   
09GRII Gempol   300.000   
11Perkantas Karanganyar   300.000   
12 Lauw M.   1.000.000   
13 Fendy P. S.   1.000.000   
13Margiman   3.000.000   
16 Charles G.   2.000.000   
17 Lukman P.   5.000.000   
18Komisi Anak GKI Coyudan, Solo   150.000   
18 2USB Biblika   200.000   
18Yayasan Gloria   1.000.000   
19 Willing H.   500.000   
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20 Bungas T.   100.000   
23 Lanita C.   2.500.000   
23 Wiseno A.P.   400.000   
24 Stefanus F.   130.276   
24STTIAA   600.000   
25 Maya M.   100.000   
25 Yani M.   100.000   
26 Melissa Y.   50.000   
30 Donny E.P.   100.000   
18Lain-lain   200.000   
Bunga bank   12.448   
  ___________   
Total sumbangan   49.207.724   
 

2. Pengeluaran  
Beban admin   1.063.200   
Kas kecil   263.400   
Telp., listrik, dll.   2.683.900   
Kabel   141.000   
Cetak kartu nama   1.526.900   
Cetak papan "Griya SABDA"   506.300   
Kirim pos &paket   375.500   
BPJS kesehatan   721.400   
Administrasi bank   15.284   
Kepegawaian   34.140.450   
Copy Alkitab audio bahasa suku   375.000   
Konsumsi staf   1.867.900   
Persembahan kasih untuk staf   1.500.000   
Persembahan kasih untuk mitra   1,000,000   
Domain SABDAspace.org   570.000   
Lemari-lemari buku   3.450.000   
Roadshow Petoran   164.000   
Kontribusi "Perspektif"   859.500   
Kain gorden kos   761.000   
  ___________   
Total pengeluaran   51.984.734   

Terpujilah Tuhan untuk kuasa-Nya yang ajaib. Ia bukan hanya memelihara YLSA 
melalui tangan-tangan para Sahabat dan Pendukung YLSA, melainkan juga menuntun 
YLSA untuk terus melayani Dia dengan setia. Kiranya Sahabat dan Pendukung YLSA 
dapat setia menjadi mitra pelayanan YLSA untuk melebarkan kerajaan-Nya.  
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Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan 
memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:  

YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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Stop Press: Alkitab Audio Bahasa Suku Taa, Gorontalo, 
dan Minangkabau  

Yayasan Lembaga SABDA kembali melengkapi daftar Alkitab Audio bahasa suku, yaitu 
Alkitab Audio bahasa suku Taa, Gorontalo, dan Minangkabau di situs SABDA Audio < 
http://audio.sabda.org/ >. Anda dapat segera mengunduhnya melalui pranala berikut ini:  

Bahasa suku Taa --> < http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_taa_full 
>. 
Bahasa suku Gorontalo --> < 
http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_gorontalo_full >. 
Bahasa suku Minangkabau --> < 
http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_minangkabau_full >. 

Mari terus membawa firman Tuhan kepada jiwa-jiwa yang ada di seluruh Indonesia 
melalui Alkitab Audio. Daftar Alkitab Audio dalam berbagai bahasa selengkapnya bisa 
Anda dapatkan di < http://audio.sabda.org/ >.  

Salam IT for GOD! Tuhan Yesus memberkati.  

 

 

  

http://audio.sabda.org/
http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_taa_full
http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_gorontalo_full
http://audio.sabda.org/download_audio_alkitab_bahasa_minangkabau_full
http://audio.sabda.org/
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BeritaYLSA 097/Agustus/2014  
Editorial  

Bulan Agustus adalah bulan kemerdekaan. Kita diingatkan Tuhan bahwa bangsa 
Indonesia sungguh diberkati Tuhan karena telah merdeka dari penjajahan fisik oleh 
bangsa lain. Biarlah kemerdekaan fisik ini juga akan disusul dengan kemerdekaan dari 
penjajahan dosa oleh Setan. Mari kita terus beritakan Kabar Baik tentang kemerdekaan 
dari dosa kepada semua suku bangsa di Indonesia sehingga kasih Tuhan boleh berjaya 
di bumi ini. Merdeka, merdeka, merdeka!!  

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. Futsal Oh Futsal ... (Oleh: Ryan)  

... kaum Adam di YLSA berkomitmen untuk mencegah datangnya sakit penyakit 
dengan berolahraga bersama satu minggu sekali. Jenis olahraga yang disepakati 
bersama adalah futsal. Tetapi, karena tidak semua staf cowok di YLSA mencintai 
permainan ini, maka kami selalu mengajak beberapa mantan staf YLSA, seperti 
Titus, Andre, Theopilus, Ari, Arif, Anto, dan Sigit, supaya permainan menjadi lebih 
ramai dan hidup. Nuansa sebagai keluarga besar YLSA semakin terasa tatkala 
canda tawa mewarnai selama berlangsungnya permainan futsal ....  

Baca selengkapnya tulisan Ryan: http://blog.sabda.org/2014/08/12/futsal-oh-futsal/  

2. Raker Mini YLSA (Oleh: Bayu)  

... Sebelumnya, raker selalu diisi dengan berbagai laporan dan rencana dari masing-
masing divisi dari pagi hingga petang, tetapi raker kali ini berbeda karena 
memberikan pelajaran lebih banyak bagi semua peserta. Agenda Raker Mini adalah 
persekutuan doa, laporan kerja divisi secara keseluruhan, presentasi oleh 11 staf 
YLSA, waktu doa pribadi, sharing, dan doa bersama. Tentu, yang tidak ketinggalan 
adalah makan-makan bersama ....  

Baca selengkapnya tulisan Bayu: http://blog.sabda.org/2014/08/25/raker-mini-ylsa-
2014/  

3. Pelatihan Penggunaan Software SABDA untuk Staf YLSA (Oleh: Arkha)  

... Saya melihat sendiri betapa lengkapnya software ini karena ada lebih dari 80 versi 
terjemahan Alkitab, yaitu 14 modul Alkitab versi terjemahan bahasa Indonesia 
modern, 7 modul Alkitab versi terjemahan bahasa Melayu kuno abad ke-17 s/d 19, 
12 modul Alkitab versi terjemahan bahasa Ibrani & Yunani, 26 modul Alkitab versi 
terjemahan dalam bahasa suku/daerah, dan 25 modul Alkitab versi terjemahan 
bahasa asing lainnya. Tidak hanya itu, SABDA juga dilengkapi dengan ratusan buku, 
kamus leksikon (bahasa Yunani dan Ibrani) dan kamus-kamus lain, koleksi peta, 
tafsiran, catatan ayat, pengantar kitab, serta diperkaya dengan cerita Alkitab 
bergambar untuk anak. Saya melihat ini adalah sesuatu yang luar biasa ....  

Baca selengkapnya tulisan Arkha: http://blog.sabda.org/2014/08/25/pelatihan-
penggunaan-software-sabda-untuk-staf-ylsa/  

4. Booth SABDA dan "Yes HE Is" di GKI Coyudan (Oleh: Hilda)  

... Menurut rencana, Mas Meland dan Mas Bayu akan bertugas menginstal aplikasi 
Alkitab ke "handphone", dan Software SABDA ke laptop, sedangkan Mbak Tika, Pak 
Berlin, dan saya melayani mereka yang datang ke "booth". Saat seminar 

http://blog.sabda.org/2014/08/12/futsal-oh-futsal/
http://blog.sabda.org/2014/08/25/raker-mini-ylsa-2014/
http://blog.sabda.org/2014/08/25/raker-mini-ylsa-2014/
http://blog.sabda.org/2014/08/25/pelatihan-penggunaan-software-sabda-untuk-staf-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/08/25/pelatihan-penggunaan-software-sabda-untuk-staf-ylsa/
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berlangsung, beberapa teman masuk ke dalam gereja untuk mendengarkan 
presentasi "Yes HE Is", tetapi saya di luar dan mendapat kesempatan berbincang-
bincang dengan salah satu rekan/konselor "Yes HE Is", yang malam itu mendapat 
tugas menjaga "booth merchandise"-Nya ....  

Baca selengkapnya tulisan Hilda: http://blog.sabda.org/2014/09/02/booth-sabda-
dan-yes-he-is-di-gki-coyudan/  

5. Training Staf YLSA: Managing Your Workday (Oleh: Yosua)  

... Tidak semua orang dapat mengatur dirinya sendiri, bahkan ada banyak orang 
yang hidup dengan filosofi "mengalir"; hidup tanpa membuat rencana apalagi 
memikirkan masa depan. Cara hidup seperti itu tentu tidak sesuai dengan firman 
Tuhan karena kurang bertanggung jawab. Sebagai orang Kristen, kita seharusnya 
hidup dalam rencana Tuhan. Artinya, kita harus membuat rencana yang sesuai 
dengan kehendak Tuhan ....  

Baca selengkapnya tulisan Yosua: http://blog.sabda.org/2014/09/02/training-staf-
ylsa-managing-your-workday/  

  

http://blog.sabda.org/2014/09/02/booth-sabda-dan-yes-he-is-di-gki-coyudan/
http://blog.sabda.org/2014/09/02/booth-sabda-dan-yes-he-is-di-gki-coyudan/
http://blog.sabda.org/2014/09/02/training-staf-ylsa-managing-your-workday/
http://blog.sabda.org/2014/09/02/training-staf-ylsa-managing-your-workday/


Berita YLSA 2014 
 

73 
 

Mengenal YLSA: Seminar "Mengajar yang Mengubah 
Hidup" 

Ditulis oleh: Berlin  

Dunia pendidikan di Indonesia mendapat banyak sorotan akhir-akhir ini. Terkuaknya 
kasus asusila di salah satu sekolah bertaraf internasional di Jakarta beberapa waktu 
lalu, semakin menambah kecemasan para orang tua terhadap institusi yang 
bertanggung jawab mendidik anak-anak mereka. Tentu ini menjadi salah satu 
pendorong semakin menjamurnya para penggiat pendidikan untuk lebih berhati-hati 
demi mengembalikan kepercayaan masyarakat pada institusi pendidikan di Indonesia. 
Meski telah merdeka selama 69 tahun, banyak kalangan menilai kondisi pendidikan di 
Indonesia masih rendah. Sebenarnya, dari segi kualitas sumber daya manusia, 
Indonesia tidak kalah dengan bangsa lain. Hanya saja, sistem yang kurang tepat -- yang 
tentunya melibatkan para praktisi pendidikan -- telah menghambat pertumbuhan 
pendidikan di Indonesia.  

Sebagai salah satu bentuk keprihatinan terhadap situasi dunia pendidikan di Indonesia, 
pada 4 Agustus 2014 yang lalu, YLSA menyelenggarakan sebuah acara seminar 
pendidikan, bertema "Mengajar yang Mengubah Hidup". Target yang ingin kami jangkau 
adalah para guru, orang tua, pembina pemuda dan remaja, guru sekolah minggu, 
pendeta, aktivis gereja, dan mereka yang berkompeten terhadap dunia pendidikan. 
Harapan kami, pelajaran yang diterima dari seminar ini dapat mengubah banyak 
kehidupan peserta didik dan lingkungannya. Sebab, tidak dimungkiri bahwa masih ada 
pelaku pendidikan yang tanpa sadar memberikan pendidikan yang kurang tepat, baik 
dari sisi konten, metode, ataupun pengenalan pendidik terhadap dirinya sendiri. Melalui 
seminar yang menitikberatkan pada sisi pengenalan pendidik ini diharapkan para 
pendidik mendapat fondasi untuk mendasari dua sisi sebelumnya.  

Pdt. Dr. Sentot Sadono, D.Th, selaku pembicara seminar, menyampaikan tiga 
kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang pengajar berikut ini:  

1. Seorang pengajar harus sudah lebih dulu diubahkan hidupnya. 
Seorang pengajar adalah seorang agen perubahan. Karena itu, seorang 
pengajar harus mengerti bahwa "siapa dia, jauh lebih penting daripada apa yang 
ia katakan atau kerjakan". Untuk dapat mengubah hidup orang- orang yang 
diajarnya, pengajar harus terlebih dulu mengalami perubahan itu sendiri.  

2. Pengajar harus profesional, yang berbasis pada spiritualitasnya. 
Seorang pengajar tidak hanya dituntut untuk profesional dalam mengajar, tetapi 
juga tahu pada fondasi apa ia membangun profesionalismenya, yaitu pada 
spiritualitasnya. Lima hal yang harus diperhatikan pengajar berkaitan dengan 
spiritualitasnya adalah sumber spiritualitas, landasan spiritualitas, bentuk/jenis 
spiritualitas, sifat spiritualitas, dan hasil spiritualitas.  
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3. Pengajar harus mengajar dengan hati. 
Mengajar yang berdampak bukanlah dari kepala ke kepala, melainkan dari hati 
ke hati. Kata "hati" mencakup keseluruhan diri manusia, yaitu pikiran, perasaan, 
dan kehendak seseorang. Pengajar harus memahami bahwa mengajar 
merupakan proses mengubah keseluruhan diri manusia, bukan hanya 
intelektualnya saja.  

Sebenarnya, kompetensi dasar yang hendak disampaikan oleh Pak Sentot ada empat, 
tetapi karena keterbatasan waktu, beliau hanya mengulas tiga kompetensi dasar. 
Namun, Pak Sentot memberikan keleluasaan kepada peserta untuk membaca materi 
yang sudah beliau siapkan untuk di-copy dari panitia.  

Kami sungguh bersyukur karena acara seminar ini dapat berjalan dengan baik dan 
menjadi berkat bagi peserta. Kami juga bersyukur karena peserta yang mengikuti 
seminar ini melebihi target yang diharapkan. Dalam rapat panitia, kami hanya 
menargetkan 250 peserta, tetapi yang datang dalam seminar tersebut lebih dari 300 
orang. Puji Tuhan!  

Telah menjadi budaya di YLSA bahwa dalam setiap acara, seperti acara seminar ini, 
kami berusaha memberikan berkat lebih kepada orang lain. Karena itu, selain 
menyelenggarakan seminar, YLSA juga membuka "booth" instalasi Alkitab, CD Audio 
Alkitab, dan DVD Library SABDA Anak untuk memperlengkapi peserta dalam pelayanan 
mereka, dan semuanya itu diberikan secara gratis. Kiranya semua pelayanan yang 
diberikan YLSA dapat menolong para peserta untuk semakin meningkatkan kualitas 
pelayanan mereka. Soli Deo Gloria!  

Baca tulisan Berlin di: http://blog.sabda.org/2014/09/03/seminar-mengajar-yang-
mengubah-hidup/  

 
POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. Seminar "Mengajar yang Mengubah Hidup"  
2. Rencana Seminar "Pengaruh Media Sosial dalam Kehidupan Orang Kristen"  
3. Proyek Penerjemahan "Alkitab yang Terbuka (AYT)" dan AYT.co  
4. Follow-up Rapat Kerja Semester I dan Rencana Kerja Semester II YLSA 2014  
5. Proyek Drupal untuk Situs-Situs YLSA  

1. Seminar "Mengajar yang Mengubah Hidup" 

Puji syukur kepada Tuhan Yesus karena acara seminar pendidikan, "Mengajar 
yang Mengubah Hidup" oleh Pdt. Dr. Sentot Sadono, D.Th. Yang 
diselenggarakan pada tanggal 4 Agustus yang lalu berjalan dengan lancar. Lebih 
dari 300 peserta dari Solo dan sekitarnya hadir dan mendapatkan materi seminar 
dan produk-produk SABDA.  

http://blog.sabda.org/2014/09/03/seminar-mengajar-yang-mengubah-hidup/
http://blog.sabda.org/2014/09/03/seminar-mengajar-yang-mengubah-hidup/
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Pokok doa: Doakan agar Tuhan menolong semua peserta seminar mendapatkan 
pencerahan dari firman Tuhan dan penjelasan yang diberikan oleh pembicara 
sehingga yang mereka ajarkan dan cara mereka mengajar dapat mengubah 
hidup anak-anak didik mereka.  

2. Rencana Seminar "Pengaruh Media Sosial dalam Kehidupan Orang Kristen" 

Pada tanggal 1 Oktober 2014 nanti, YLSA kembali akan mengadakan seminar 
yang bertema "Pengaruh Media Sosial dalam Kehidupan Orang Kristen", dengan 
pembicara Bapak Tjahjadi Rameli Lie.  

Pokok doa: Doakan supaya melalui seminar ini, Tuhan menyadarkan para 
hamba Tuhan, aktivis gereja, dan semua orang Kristen tentang dampak media 
sosial dan bagaimana memakainya untuk keuntungan pelayanan Tuhan.  

3. Proyek Penerjemahan "Alkitab yang Terbuka (AYT)" dan AYT.co 

Saat ini, penyuntingan teks AYT PB sudah sampai pada tahap akhir. Bahan-
bahan pendukung Alkitab juga telah dipersiapkan dan sedang diproses untuk 
bisa dimanfaatkan seluas mungkin. Bersamaan dengan itu, wadah untuk proyek 
AYT, situs AYT.co juga terus dikembangkan.  

Pokok doa: Berdoa untuk kelanjutan proyek AYT.co, kiranya Tuhan terus 
menolong sehingga hikmat-Nya menuntun pengerjaan situs ini.  

4. Follow-up Rapat Kerja Semester I dan Rencana Kerja Semester II YLSA 2014 

Laporan Kerja Semester I dan Rencana Kerja Semester II YLSA 2014 telah 
selesai dicek dan dianalisis. Upaya untuk memperbaiki sistem penyusunan 
laporan dan rencana kerja juga sudah dilakukan. Harapannya, sistem yang baru 
ini dapat semakin membuat kami cerdas dalam mengerjakan rencana-rencana 
berikutnya.  

Pokok doa: Bersyukur untuk pencapaian setengah tahun kerja YLSA 2014. 
Doakan agar hasil yang sudah diperoleh menjadi berkat bagi pelayanan Kristen 
di Indonesia.  

5. Proyek Drupal untuk Situs-Situs YLSA 

Selama Agustus, tim ITS dan tim Web YLSA mengikuti rangkaian pelatihan 
internal tentang pengembangan Drupal. Diharapkan melalui pelatihan ini, situs-
situs Drupal yang dimiliki YLSA dapat dikelola dan dikembangkan dengan lebih 
baik.  
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Pokok doa: Berdoalah kepada Tuhan Yesus agar hasil pelatihan internal tentang 
Drupal ini berkenan dipakai Tuhan sehingga tim ITS dan Web YLSA makin 
mampu mengelola situs-situs YLSA yang memakai CMS Drupal.  
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Surat untuk YLSA  

1. Firdu Ananta < via e-Renungan Harian PSM > 

Aplikasi bagus. Sangat terberkati melalui aplikasi ini. Ada "reminder"-Nya juga 
yang sangat membantu. Good job. GBU.  

Redaksi: Puji Tuhan. Selamat melakukan renungan, kami berdoa aplikasi PSM 
ini menolong Anda untuk terus bertumbuh dalam firman-Nya.  

2. Rhyan Heryanto Pandy < via Facebook comment > 

Yayasan ini bagus dan sangat berpengaruh bagi kerohanian kita sebagai orang 
Kristen.  

Redaksi: Amin. Teruslah dukung kami dalam doa sehingga pelayanan Yayasan 
Lembaga SABDA dapat semakin efektif dalam menyebarkan kebenaran firman 
Tuhan.  

3. Hizkia Sasindua Sabanari < via Facebook comment > 

Kami akan terus dukung dalam doa buat pelayanan Yayasan Lembaga SABDA 
untuk memberkati Indonesia.  

Redaksi: Segala pujian dan hormat hanya bagi nama Tuhan!  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Juli 2014  

1. Sumbangan  
01 Daniel L.   100.000   
01 Budiharto S.   100.001   
01 Melissa Y.   50.000   
01 Stanly S.   50.000   
02 Lauw M.   1.000.000   
03 Paul W.   200.000   
04 Lim A.   100.000   
04Harjanto   150.000   
07 Candra W.   1.000.000   
08Persembahan Parakeleo   65.000   
08 36USB (Pesat Jakarta)   4.320.000   
08 6USB (GBIS Solo Barat)   720.000   
08Persembahan dari GBIS Solo Barat   400.000   
08NN (Jakarta)   2.000.000   
08NN   2.000.000   
10 Lukas H.   5.000.000   
10 Lidia S.   500.000   
10TELAGA   500.000   
10 Ida W.   10.000.000   
11 Sandy H.   2.000.000   
11Tjahjadi   10.000.000   
14 Mayor K.   750.000   
14 Suryo A. S.   1.305.000   
14 Yani M.   100.000   
15 10USB (GMII Surabaya)   1.000.000   
16 Bambang W.   100.000   
16 Danny T.   1.000.000   
17Saldo Kas Juni   343.500   
17 Indah S.   100.000   
21 Dwiana R.   1.000.000   
21 Ana M.   10.000   
21 Bungas T.   100.000   
21 Stanly S.   50.000   
22Purdihwan   500.000   
23 Mauliate M.   600.000   
24Persembahan Parakaleo   50.000   
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24Keluarga Adit   150.000   
25 Yani M.   300.000   
25 Maya M.   100.000   
24Lain-lain   185.000   
31Bunga bank   13.267   
  ___________   
Total Sumbangan   48.011.768   
 

2. Pengeluaran  
Kepegawaian   36.209.900   
HRD   1.128.100   
Transportasi   151.000   
Infrastruktur   2.606.200   
Utilities   2.404.300   
Perpustakaan   380.000   
Administrasi   1.558.800   
Produksi   2.852.500   
Pelayanan Keluar   310.500   
Konsumsi   1.908.600   
  ___________   
Total pengeluaran   49.509.900   

Terpujilah Tuhan yang terus memelihara pelayanan YLSA melalui tangan- tangan para 
Sahabat dan Pendukung YLSA. Biarlah Tuhan sendiri yang akan membalas kemurahan 
hati Anda untuk mendukung pelayanan YLSA. Marilah bersama-sama melaksanakan 
panggilan Tuhan untuk melayani Dia.  

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 098/September/2014  
Dari YLSA 

Editorial  

Pada bulan September 2014, semua staf Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) sibuk 
mempersiapkan perayaan ulang tahun yayasan yang akan genap berusia 20 tahun 
pada Oktober 2014. Jika kami mengingat sejarah SABDA, tidak ada kata lain selain 
"Tuhan sungguh baik". Biarlah melalui persiapan perayaan ulang tahun YLSA ini, kami 
semakin diingatkan bahwa ini semua adalah anugerah, dan biarlah kami boleh 
bertanggung jawab untuk semua berkat anugerah yang dilimpahkan-Nya bagi kita 
semua.  

 
Mari kita terus berkarya bagi kemuliaan-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. Mess untuk Staf YLSA dari Luar Kota (Oleh: Meland)  

... Kantor baru YLSA, yang kami namakan Griya SABDA, telah ditempati sejak 
Januari 2014 yang lalu oleh divisi Publikasi, PESTA, Web, dan Multimedia. Sejalan 
dengan kepindahan tersebut, sungguh suatu anugerah Tuhan karena YLSA 
mendapat tambahan tanah di samping Griya SABDA. Ketika akhirnya urusan notaris 
selesai, tempat itu juga siap dipakai untuk menjadi mess baru bagi staf YLSA. 
Bahkan, telah dirancang sebelumnya ada ekstra kamar untuk tamu YLSA 
(khususnya yang ingin mendapat training SABDA) sehingga mereka dapat 
menginap jika diperlukan ....  

Baca selengkapnya tulisan Meland: http://blog.sabda.org/2014/09/15/mess-untuk-
staf-ylsa-dari-luar-kota/  

2. Pelayanan Tim SABDA di Persekutuan Forum Komunikasi Tunanetra (Oleh: Johan)  

... Mbak Evie mengawalinya dengan memperkenalkan cara belajar firman Tuhan 
menggunakan metode S.A.B.D.A, yaitu Simak, Analisis, Belajar, Doa/Diskusi, dan 
Aplikasi. Kemudian, Mas Yudo memutarkan audio Alkitab yang terambil dari Matius 
5:1¡12 dari versi bahasa Indonesia Terjemahan Baru (TB) dan Bahasa Indonesia 
Sehari-hari (BIS), dan versi bahasa Jawa Suriname. Semua yang hadir tampak 
sangat senang setelah mendengarnya karena hal ini merupakan pengalaman 
pertama "membaca" firman Tuhan dengan mendengarkan, ....  

Baca selengkapnya tulisan Johan: http://blog.sabda.org/2014/09/22/pelayanan-tim-
sabda-di-persekutuan-forum-komunikasi-tunanetra/  

3. Roadshow SABDA bagi Hamba-Hamba Tuhan di Boyolali (Oleh: Yans)  

... Setelah presentasi, yang hanya berlangsung selama 15 menit, para peserta yang 
tadinya tidak tahu apa itu SABDA, menjadi begitu antusias setelah mengetahui 
manfaat pelayanan SABDA. Karena itu, pada saat istirahat, banyak peserta yang 
berkunjung ke booth, termasuk salah satu panitia yang mengusulkan untuk meminta 
SABDA mengadakan pelatihan khusus atau seminar. Beliau juga menambahkan 
ada banyak sekali hamba Tuhan yang membutuhkan Software SABDA ini untuk 
memperlengkapi pelayanan mereka. Di samping itu, pihak gereja juga ingin 
mengusulkan seminar Software SABDA untuk 36 gereja di Boyolali ....  

Baca selengkapnya tulisan Yans: http://blog.sabda.org/2014/09/23/roadshow-sabda-
bagi-hamba-hamba-tuhan-di-boyolali/  

4. Staf "Baru" Divisi Multimedia YLSA (Oleh: Anik)  

... Beberapa bulan terakhir ini, aku sangat bersyukur karena orang yang sama sekali 
tidak terpikir sebelumnya, yaitu Tante, maminya Ibu Yulia, bersedia membantu 

http://blog.sabda.org/2014/09/15/mess-untuk-staf-ylsa-dari-luar-kota/
http://blog.sabda.org/2014/09/15/mess-untuk-staf-ylsa-dari-luar-kota/
http://alkitab.mobi/?Matius+5%3A1
http://alkitab.mobi/?Matius+5%3A1
http://blog.sabda.org/2014/09/22/pelayanan-tim-sabda-di-persekutuan-forum-komunikasi-tunanetra/
http://blog.sabda.org/2014/09/22/pelayanan-tim-sabda-di-persekutuan-forum-komunikasi-tunanetra/
http://blog.sabda.org/2014/09/23/roadshow-sabda-bagi-hamba-hamba-tuhan-di-boyolali/
http://blog.sabda.org/2014/09/23/roadshow-sabda-bagi-hamba-hamba-tuhan-di-boyolali/
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"packing" CD/DVD. Tante sudah berusia 80 tahun. Setahuku, orang-orang seusia 
Tante kebanyakan sudah tidak bisa apa-apa atau sulit melakukan aktivitas, tetapi 
aku terkesan dengan Tante karena walaupun sudah seusia itu, beliau masih 
bersedia mengerjakan sesuatu yang berguna ....  

Baca selengkapnya tulisan Anik: http://blog.sabda.org/2014/10/08/staf-baru-divisi-
multimedia-ylsa/  

5. Audisi Audio Alkitab yang Terbuka (AYT) (Oleh: Okti) 

Dalam rangka perayaan ulang tahun YLSA ke-20, seperti yang sudah tercantum di 
kalender YLSA, maka pada hari ini, tanggal 7 Oktober 2014, seluruh staf YLSA 
mengikuti kegiatan lomba "Audisi Audio AYT". Menurut rencana, teks AYT (Alkitab 
yang Terbuka) nantinya akan dibuat dalam format audio dengan tujuan agar firman 
Tuhan dapat menjangkau lebih banyak pribadi yang memiliki beragam kebutuhan 
dan kondisi. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada hari ini, setiap staf 
melakukan rekaman suara membaca teks AYT, untuk menjadi proses awal dari 
pengerjaan proyek AYT Audio ....  

Baca selengkapnya tulisan Okti: http://blog.sabda.org/2014/10/07/audisi-audio-
alkitab-yang-terbuka-ayt/  

6. Ulang Tahun Yudo dan Anik 

Segenap keluarga YLSA mengucapkan selamat ulang tahun kepada rekan 
sepelayanan kami, yaitu Sdr. Yosua Setyo Yudo (Yudo) dan Lani Mulati (Anik) yang 
berulang tahun di bulan September ini. Kiranya melalui segenap talenta dan karunia 
yang telah dipercayakan, kehidupan Saudara/i senantiasa menjadi berkat dan 
memuliakan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati.  

Baca selengkapnya:  
Yudo --> http://blog.sabda.org/2014/09/10/happy-birthday-yudo/  
Anik --> http://blog.sabda.org/2014/09/24/ulang-tahun-mbak-anik/  

  

http://blog.sabda.org/2014/10/08/staf-baru-divisi-multimedia-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/10/08/staf-baru-divisi-multimedia-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/10/07/audisi-audio-alkitab-yang-terbuka-ayt/
http://blog.sabda.org/2014/10/07/audisi-audio-alkitab-yang-terbuka-ayt/
http://blog.sabda.org/2014/09/10/happy-birthday-yudo/
http://blog.sabda.org/2014/09/24/ulang-tahun-mbak-anik/
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Mengenal YLSA: Pengalaman Berharga Magang di YLSA 

Oleh: Johan, Yohanes, Hilda  

Perkenalkan nama saya Johan. Saya bersama kedua teman saya, yaitu Yohanes dan 
Hilda, mendapat kesempatan berharga untuk berlatih dan berkarya bagi Tuhan dengan 
menjadi staf magang di YLSA selama bulan Juli hingga Agustus 2014. Kami sangat 
bersyukur, mengingat selama hampir sebulan sebelumnya, kami bertiga begitu sulit 
mencari tempat magang yang bersedia menerima dan cocok dengan yang kami 
harapkan.  

Sebelum memulai magang, kami mengerjakan serangkaian tes dari HRD YLSA untuk 
mengatur tugas-tugas yang akan diberikan supaya sesuai dengan kemampuan dan 
minat kami. Selain itu, selama magang, kami merasa sangat diperhatikan, baik secara 
fisik maupun rohani. Mulai dari kesehatan, makanan, tempat tinggal, pelatihan-
pelatihan, bimbingan, pengetahuan, dan banyak hal lain sehingga membuat kami 
merasa bersyukur diberikan kesempatan ini.  

Kami yang sebelumnya belum familier dengan Yayasan Lembaga SABDA, akhirnya 
dapat mengenal lebih dalam. Di sini, kami tidak hanya menemukan pelayanan Kristen di 
bidang teknologi yang sangat hebat, tetapi juga berjumpa dengan para staf yang 
bekerja keras untuk bergerak bersama dalam pelayanan ini. Hal ini menjadi semangat 
tersendiri bagi kami untuk dapat memberikan yang terbaik.  

Selama magang di YLSA, ada beberapa tugas yang dipercayakan kepada kami. Hilda 
mendapat tugas untuk membuat desain cover DVD dan menyelesaikan beberapa 
proyek "mobile". Yohanes mendapat tugas membuat proyek "Alkitab Karaoke", 
sedangkan saya sendiri mendapat tugas membantu proyek SD Card/DVD "Dengar 
Alkitab", dan Interlinier (ITL). Bersyukur, dalam mengerjakan tugas-tugas ini, kami yang 
belum banyak pengalaman dibantu oleh beberapa kakak kami yang baik, seperti Mas 
Khenny, Mas Meland, Mas Yudo, Mas Benny, Mbak Evie, Mas Hadi, serta beberapa 
staf lainnya untuk membimbing kami. Tugas-tugas yang awalnya cukup sulit dan berat, 
akhirnya bisa kami nikmati karena mereka dengan murah hati dan ringan tangan 
membantu kami.  

Selain tugas-tugas tersebut, selama magang kami juga mendapat banyak pengalaman 
dan pelajaran berharga yang belum pernah kami dapatkan di tempat lain. Kami 
mendapat kesempatan untuk ambil bagian pada acara seminar pendidikan "Mengajar 
yang Mengubah Hidup" yang diselenggarakan oleh YLSA, roadshow-roadshow SABDA, 
mengemas paket DVD Anak, raker mini YLSA, program intensif (progsif) tentang Nabi 
Samuel, dan berbagai keterampilan bagaimana seharusnya hidup bersama dan 
melayani banyak orang.  

Selain itu, kegiatan persekutuan staf setiap Senin pagi dan Jumat siang, serta PA kitab 
Mazmur di dalam kelompok-kelompok kecil setiap hari, memberi kami ruang untuk 
berbagi hidup bersama dan menyegarkan kerohanian kami. Ada saat ketika kami 
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merasa tertekan oleh persoalan -persoalan pribadi yang kami alami, kami dikuatkan 
firman Tuhan dan sharing para staf. Dalam kasih, kami juga saling mendoakan 
pergumulan masing-masing.  

Setiap hari, kami menikmati kebersamaan di kantor, meskipun awalnya ada beberapa 
hal yang menuntut kami beradaptasi dengan aturan kantor. Makan siang bersama, jajan 
bersama, olahraga bersama, bermain bersama, bercanda bersama, dan banyak hal lain 
yang memberi kesan mendalam kepada kami selama dua bulan magang. Sungguh, 
kami merasa menemukan keluarga baru bagi hidup kami dalam melayani Tuhan.  

Banyaknya pelajaran yang kami dapatkan selama di YLSA pada akhirnya menolong 
kami untuk dapat belajar menganalisis dengan teliti, sistematis, bertanggung jawab, 
disiplin, bekerja keras, bekerja sama, saling mendukung, serta saling melengkapi. 
Semuanya itu sangat bermanfaat, khususnya nanti ketika memasuki dunia kerja. Alasan 
kami harus bekerja dengan sebaik mungkin dan penuh kerja keras adalah karena pada 
dasarnya pekerjaan kami bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan.  

Sekali lagi, terima kasih untuk kesempatan ini. Terima kasih untuk Ibu Yulia atas 
kesempatan magang dan pelajaran-pelajaran berharga yang telah Ibu berikan. Terima 
kasih Mas Hadi dan para staf ITS (Mas Hadi, Mas Khenny, Mas Meland, Mas Yochan, 
dan Mas Arkha) karena telah menjadi pembimbing dan rekan terbaik kami. Terima kasih 
Mbak Evi yang telah memberi kami banyak pesan berharga dan kesempatan untuk 
mengembangkan diri. Terima kasih juga untuk staf-staf lain yang baik, kocak, dan turut 
mewarnai hari-hari magang kami.  

Pengalaman magang yang tak terlupakan ini mudah-mudahan akan mendorong kami 
untuk terus memaksimalkan kemampuan kami sesuai dengan apa yang telah Tuhan 
percayakan, serta membagikannya pada orang lain. Kami berharap di mana pun kami 
berada nantinya, semakin banyak orang akan diberkati dan hidup bagi Tuhan. Itulah 
doa kami bagi YLSA beserta pribadi-pribadi yang terlibat di dalamnya. Ke depan, 
mudah-mudahan kami akan terus dilayakkan Tuhan untuk menyebarkan keharuman 
nama-Nya di mana-mana.  

Doa kami, syukur kami, dan terima kasih kami kepada Yayasan Lembaga SABDA, 
terutama kepada kebaikan Tuhan. YLSA is a nice place and a nice ministry.  

Salam IT for God!  

 
POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. Perayaan 20 Tahun Yayasan Lembaga SABDA  
2. Seminar "Pengaruh Media Sosial dalam Kehidupan Orang Kristen"  
3. Produk-Produk Baru YLSA pada Oktober 2014  
4. Staf-Staf Magang YLSA  
5. Staf Baru YLSA  
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1. Perayaan 20 Tahun Yayasan Lembaga SABDA 

Ulang tahun Yayasan Lembaga SABDA ke-20 jatuh tepat pada tanggal 1 
Oktober 2014. Kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan selama 20 tahun ini. 
Karena itu, tema yang kami ambil adalah "Celebrating God's Goodness". Pada 
perayaan ulang tahun ini, YLSA mengadakan berbagai kegiatan. Selain seminar 
TI, kami juga meluncurkan produk-produk baru. Semoga wujud ucapan syukur 
kami ini boleh semakin memuliakan nama Tuhan.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan terus membimbing YLSA sehingga 
pelayanannya boleh berkenan kepada Tuhan dan semakin menjadi pelebaran 
bagi Kerajaan Tuhan di bumi Indonesia.  

2. Seminar "Pengaruh Media Sosial dalam Kehidupan Orang Kristen" 

Salah satu acara perayaan ulang tahun YLSA yang ke 20 adalah 
penyelenggaraan seminar TI pada 1 Oktober 2014 dengan tema "Pengaruh 
Media Sosial dalam Kehidupan Orang Kristen". Seminar ini dihadiri oleh para 
hamba Tuhan, pengajar (guru dan dosen), orang tua, para pelajar SMP hingga 
mahasiswa, termasuk para sahabat dan pendukung YLSA di kota Solo, serta 
peserta umum dari sekitar Solo.  

Pokok doa: Doakan agar melalui seminar ini, para peserta dapat belajar 
pentingnya Alkitab untuk menjadi dasar kehidupan orang Kristen sehingga dapat 
mengatasi pengaruh negatif dari media sosial.  

3. Produk-Produk Baru YLSA pada Oktober 2014 

Dalam rangka ulang tahun YLSA yang ke-20, YLSA juga meluncurkan berbagai 
produk baru antara lain: DVD Konseling Kristen TELAGA, DVD Dengar Alkitab, 
SD Card 8 GB berisi DVD Konseling Kristen TELAGA dan DVD Library SABDA 
Anak, SD Card 8 GB berisi DVD Dengar Alkitab + Bonus, USB 16 GB Dengar 
Alkitab + SABDA Audio, Aplikasi Alkitab Karaoke, SABDA_YLSA Instagram, 
Situs Produk-Produk SABDA, Halaman YLSA di Wikipedia, SABDA Jawab 
(System Live FAQ), Alkitab Digital Aksara Jawa, Alkitab Kuno, dan sebagainya. 
Kami tentu berharap bahan-bahan ini dapat terus disebarkan ke seluruh penjuru 
tanah air.  

Pokok doa: Terpujilah Tuhan yang telah mengizinkan YLSA menyebarkan 
produk-produk pelayanan untuk membekali pelayan-pelayan Tuhan di seluruh 
bumi Indonesia. Kiranya Tuhan memakainya bagi pelebaran Kerajaan-Nya dan 
kemuliaan-Nya.  
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4. Staf-Staf Magang YLSA 

Bersyukur untuk tiga orang staf magang yang telah mendapat kesempatan 
melayani di YLSA pada Juli sampai Agustus 2014. Kehadiran mereka sangat 
membantu pelayanan YLSA. Jika ada yang tertarik untuk mengikuti program 
magang di YLSA, silakan lihat di < http://blog.sabda.org/lowongan/kesempatan-
magang-di-yayasan-lembaga -sabda/ >  

Pokok doa: Doakan agar Johan, Hilda, dan Yohanes belajar tentang arti 
pelayanan dan bagaimana taat melakukan tugas yang telah Tuhan rencanakan 
bagi setiap anak Tuhan.  

5. Staf Baru YLSA 

Sdri. Mei Fitriyanti telah menyelesaikan masa percobaan dan resmi menjadi staf 
tetap di YLSA untuk divisi PESTA dan membantu divisi Publikasi.  

Pokok doa: Bersyukur kepada Tuhan karena Sdri. Mei Fitriyanti dapat bergabung 
di YLSA. Semoga semakin diperlengkapi sehingga bisa melayani Tuhan dengan 
sepenuh hati.  

  

http://blog.sabda.org/lowongan/kesempatan-magang-di-yayasan-lembaga
http://blog.sabda.org/lowongan/kesempatan-magang-di-yayasan-lembaga
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Surat Untuk YLSA  

1. Minur Marbun < melalui komentar Facebook > 

Semoga dengan Roh Hikmat, Tuhan memimpin Yayasan Lembaga SABDA.  

Redaksi: Amin! Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan.  

2. Marisye Bangun < icha.bangun@xxxxxx > 

Situs yang membuat saya mengetahui peran dan fungsi saya sebagai wanita 
Kristus baru adalah situs ini. Sangat memberkati.  

Redaksi: Puji Tuhan. Jangan lupa Bu Marisye membagikan situs Wanita Kristen 
< http://wanita.sabda.org/ > kepada teman-teman supaya mereka pun mendapat 
berkat Tuhan.  

3. Cherry < cherrykalangi@xxxxxx > 

Terima kasih atas pelayanannya. Sangat memberkati.  

Redaksi: Mari bersama-sama melayani di dalam Kristus dan menyebarkan 
firman-Nya di mana-mana. Amin!  

4. Pdt. Rahmat Kristiono, S. Th. < rasultawangmangu@xxxxxx > 

Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah memberikan karunia kepada para 
hamba Tuhan di Yayasan Lembaga SABDA. Kiranya Tuhan selalu memberkati 
mereka yang telah mendedikasikan diri pada pelayanan multimedia dan online di 
Yayasan Lembaga SABDA. Amin.  

Redaksi: Kami sungguh bersyukur untuk dukungan doa Pdt. Rahmat, biarlah 
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja.  

  

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

Bulan Agustus 2014  

1. Sumbangan  
01 Stanly S.  

 
50.000  

 
01Amilya  

 
500.000  

 
01 Daniel L.  

 
100.000  

 
04 Lauw M.  

 
1.000.000  

 
04 Bambang W.  

 
100.000  

 
04 Lukas H.  

 
5.000.000  

 
04 Lim A.  

 
100.000  

 
05 Sigit S.  

 
1.000.000  

 
06NN  

 
2.000.000  

 
06NN (Parakaleo)  

 
60.000  

 
07 Ben O. T.  

 
50.000  

 
07Pro-Int Dinamika  

 
10.000.000  

 
07Harjanto  

 
100.000  

 
07TELAGA  

 
500.000  

 
08 Sandy H.  

 
2.000.000  

 
08Margiman  

 
2.000.000  

 
11 Yeshu G.  

 
50.000  

 
11 Danny T.  

 
1.000.000  

 
11 Chandra W.  

 
1.000.000  

 
11NN (Jakarta)  

 
2.000.000  

 
12 Donny E. P.  

 
100.000  

 
18 Lanita C.  

 
5.000.000  

 
20 Maya M.  

 
100.000  

 
21 Bungas T.  

 
100.000  

 
21 Neti T.  

 
8.000.000  

 
22 Lukman P.  

 
5.000.000  

 
25 Nimrod H.  

 
300.000  

 
25 Lidia S.  

 
1.000.000  

 
25NN (GUP)  

 
50.000  

 
25NN (GUP)  

 
90.000  

 
25 Timotius A.  

 
50.000  

 
25NN (Father Conf.)  

 
50.000  
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25NN (Father Conf.)  
 

80.000  
 

25NN (Father Conf.)  
 

70.000  
 

25Yayasan Gloria  
 

1.000.000  
 

25 Panitia Father Conf.  
 

600.000  
 

26 Johanes S.  
 

1.000.000  
 

26 Yani M.  
 

100.000  
 

27Alrian (BPP)  
 

75.000  
 

27Persembahan staf  
 

370.000  
 

29Persembahan Roadshow Boyolali  
 

165.000  
 

29 Garth I.  
 

88.000  
 

Bunga bank  
 

17.861  
 

  
___________  

 
Total sumbangan  

 
52.015.861  

 

2. Penggantian  
06 14 USB (Seminar Pendidikan)  

 
1.400.000  

 
21 1USB (Pak Anton)  

 
100.000  

 
25 49 USB (Father Conference)  

 
4.900.000  

 
27 4 USB (GKI Coyudan)  

 
320.000  

 
29 5 USB (Boyolali)  

 
375.000  

 
  

___________  
 

Total penggantian  
 

7.095.000  
 

3. Pengeluaran  
Kepegawaian  

 
36.418.450  

 
HRD  

 
772.900  

 
Transportasi  

 
423.000  

 
Infrastruktur  

 
40.000  

 
Perpustakaan  

 
437.500  

 
Admin  

 
1.637.080  

 
Produk  

 
9.500.000  

 
Utiliti  

 
20.103.170  

 
Perjalanan dinas  

 
685.000  

 
Konsumsi  

 
1.833.000  

 
  

___________  
 

Total pengeluaran  
 

71.850.100  
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Kami mengucapkan terima kasih untuk kesetiaan para Pendukung dan Sahabat YLSA. 
Persembahan dana yang diberikan akan menjadi berkat bagi kelangsungan pelayanan 
YLSA. Doakan agar kami dapat dengan bijaksana memakai berkat yang Tuhan berikan.  

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: Bergabunglah di Kelas Online Natal 
November/Desember 2014!  

Natal adalah hari kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah, di sebuah palungan, di kota 
Betlehem. Berkaitan dengan momentum itu, Pendidikan Elektronik Studi Teologia 
Awam (PESTA) < http://pesta.org/ > yang diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga 
SABDA < http://ylsa.org/ > kembali membuka pendaftaran untuk mengikuti kelas online 
Natal November/Desember 2014.  

Dalam kelas diskusi ini, peserta akan diajak untuk saling berdiskusi tentang topik-topik 
penting seputar Natal. Apabila Bapak/Ibu memiliki kerinduan dalam mengikuti kelas 
diskusi ini, silakan mendaftarkan diri ke < kusuma(at)in-christ.net >. Diskusi Natal akan 
dimulai pada tanggal 3 November -- 10 Desember 2014.  

Mari menyambut Natal bersama kelas Natal PESTA!  

 

 

  

http://pesta.org/
http://ylsa.org/
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BeritaYLSA 099/Oktober/2014  
Editorial  

"Celebrating God's Goodness" adalah tema ulang tahun Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA) yang ke-20 yang dirayakan pada bulan Oktober tahun ini. Tuhan sungguh baik 
karena telah memimpin dan menuntun perjalanan YLSA. Tuhan juga telah mengirim 
banyak Pendukung dan Sahabat YLSA sehingga memungkinkan pelayanan YLSA 
berjalan baik. Mari kita tinggikan Allah dan Tuhan kita yang telah menjadikan kita 
perpanjangan tangan-Nya di bumi ini sehingga nama-Nya dikenal dan dipuji di seluruh 
dunia.  

Pada kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kami karena 
Anda, para Pendukung dan Sahabat YLSA, telah setia mendampingi kami melayani 
pekerjaan Tuhan di YLSA sampai usia yang ke -20 ini. Kiranya Tuhan terus menolong 
sehingga kita memiliki kerinduan melayani lebih sungguh lagi di tahun-tahun 
mendatang. To God be the glory!  

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. Sugeng Ambal Warsa, Mbak Okti (Oleh: Setya)  

... Hari ini, 8 Oktober 2014, adalah hari yang spesial bagi seorang wanita berambut 
pendek berwarna "pirang" kehitaman ini. Pasalnya, hari ini ia merayakan hari 
jadinya. Sungguh membahagiakan karena Tuhan masih memberikan kesempatan 
baginya untuk terus melayani Tuhan Yesus di Yayasan Lembaga SABDA. Meskipun 
ia baru bergabung dengan YLSA selama dua tahun, tetapi ia merayakan hari ulang 
tahunnya yang ketiga di YLSA. Ada banyak pelajaran dan pertumbuhan rohani yang 
diperoleh Mbak Okti selama melayani Tuhan di YLSA ....  

Baca selengkapnya tulisan Setya: http://blog.sabda.org/2014/10/08/sugeng-ambal-
warsa-mbak-okti/  

2. @SABDA Perdana: Diskusi Terbuka "Pengaruh Media Sosial dalam Kehidupan 
Orang Kristen" (Oleh: Wiwin)  

Perkenalkan, nama saya Wiwin. Sudah sekitar 1 bulan saya bergabung dalam 
pelayanan YLSA. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi tentang salah satu acara 
yang baru saja saya ikuti di YLSA. Ulang tahun YLSA ke-20 sudah dibuka dengan 
seminar TI yang dibawakan oleh Bapak Tjahjadi Rameli Lie pada tanggal 1 Oktober 
2014 yang lalu. Selanjutnya, masih dalam rangka memperingati hari ulang tahun 
YLSA ke -20, selama bulan Oktober ini, YLSA akan mengadakan serentetan "event" 
yang dinamakan "@SABDA". Konsep dari @SABDA adalah sebagai tempat 
"hangout" untuk bertemu, belajar, berdiskusi, dan berbagi. @SABDA diadakan 
setiap hari Senin dan Rabu pkl. 18.30 – 21.00 di Griya SABDA ....  

Baca selengkapnya tulisan Wiwin: http://blog.sabda.org/2014/10/06/sabda-perdana-
diskusi-terbuka-pengaruh-media-sosial-dalam-kehidupan-orang-kristen/  

3. SABDA di Instagram: SABDA_YLSA (Oleh: Santi)  

... Berawal dari rangkaian acara ulang tahun YLSA yang ke-20, yang salah satunya 
adalah melahirkan produk-produk baru selama bulan Oktober, divisi Komunitas 
memutuskan untuk "merangkul" Instagram menjadi salah satu media sosial yang ke 
depannya akan dimanfaatkan YLSA untuk memperluas pekerjaan Tuhan. Berbagai 
hal dipersiapkan, mulai dari pembuatan proposal sampai pengumpulan bahan-
bahan untuk Instagram. Bersyukur kepada Tuhan karena dalam perjalanan 
pelayanan YLSA, hampir semua peristiwa/pengalaman telah diabadikan melalui 
foto, rekaman, video, dll ....  

Baca selengkapnya tulisan Santi: http://blog.sabda.org/2014/10/20/sabda-di-
instagram-sabda_ylsa/  

 

http://blog.sabda.org/2014/10/08/sugeng-ambal-warsa-mbak-okti/
http://blog.sabda.org/2014/10/08/sugeng-ambal-warsa-mbak-okti/
http://blog.sabda.org/2014/10/06/sabda-perdana-diskusi-terbuka-pengaruh-media-sosial-dalam-kehidupan-orang-kristen/
http://blog.sabda.org/2014/10/06/sabda-perdana-diskusi-terbuka-pengaruh-media-sosial-dalam-kehidupan-orang-kristen/
http://blog.sabda.org/2014/10/20/sabda-di-instagram-sabda_ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/10/20/sabda-di-instagram-sabda_ylsa/
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4. @SABDA: "Nonton Bareng" (Oleh: Yosua)  

... Sebelumnya, kami sudah menyiapkan sepuluh klip untuk kami tonton malam itu. 
Hampir semua klip tersebut berkaitan dengan kekristenan, teknologi Internet, dan 
pelayanan Kristen. Akan tetapi, dari daftar sepuluh klip itu, hanya tiga di antaranya 
yang berhasil kami tonton dan diskusikan bersama-sama, yaitu "Why I Hate 
Religion, But Love Jesus", "G.O.S.P.E.L.", dan "Duties and Rights of a Christian". 
Sisanya, terpaksa disimpan untuk pertemuan berikutnya karena listrik di daerah 
kantor kami padam! Namun demikian, acara ini tidak bubar. Sebaliknya, diskusi 
justru menjadi lebih hangat dan semakin terarah karena kini kami sudah memiliki 
bahan-bahan diskusi hasil menonton tiga klip pendek yang cukup berbobot tadi ....  

Baca selengkapnya tulisan Yosua: http://blog.sabda.org/2014/10/27/sabda-nonton-
bareng/  

  

http://blog.sabda.org/2014/10/27/sabda-nonton-bareng/
http://blog.sabda.org/2014/10/27/sabda-nonton-bareng/
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Mengenal YLSA: Merayakan Kebaikan Tuhan di Ulang 
Tahun SABDA Ke-20 

Ditulis oleh: Adiana Yunita  

Bulan Oktober selalu menjadi bulan yang spesial bagi pelayanan kami karena tanggal 1 
Oktober adalah hari ulang tahun Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Pada tahun 2014 
ini, YLSA genap berusia 20 tahun! Puji Tuhan! Kami bersyukur karena kami sangat 
merasakan kebaikan Tuhan dalam memelihara pelayanan ini. Hanya oleh karena 
kemurahan-Nya, YLSA masih terus dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Nya, khususnya 
di bidang pelayanan elektronik melalui media komputer dan internet.  

Rencana perayaan ulang tahun SABDA yang ke-20 sudah menggaung sejak Raker 
YLSA 2014, awal Januari lalu. Tapi, perayaan ulang tahun YLSA kali ini berbeda dari 
tahun-tahun sebelumnya karena perayaannya tidak hanya berlangsung satu hari pada 1 
Oktober, yaitu sepanjang bulan Oktober, selama 31 hari penuh.  

Untuk mengawali perayaan ulang tahun YLSA, pada 1 Oktober diadakan acara khusus, 
yaitu seminar TI bertajuk "Pengaruh Media Sosial dalam Kehidupan Orang Kristen" 
yang dibawakan oleh Bapak Tjahjadi Rameli Lie. Pada kesempatan itu, kami juga 
membuka pameran SABDA dengan membuka bermacam-macam stand SABDA, di 
antaranya booth produk-produk SABDA, "Merchandise" SABDA, "Mobile Kiosk", foto-
foto YLSA dari masa ke masa, "Museum SABDA" yang menampilkan Alkitab-Alkitab 
kuno dan produk SABDA sejak tahun 1994, termasuk Software SABDA versi pertama 
yang tersimpan dalam sebuah "floopy disk". Tak ketinggalan dibuka juga "stand" buku 
dari beberapa penerbit yang menjadi mitra YLSA.  

Kami sangat bersyukur karena perayaan ulang tahun dan seminar TI yang dihadiri oleh 
300-an orang ini dapat berjalan dengan baik. Banyak juga anak muda, generasi masa 
depan gereja dan bangsa, yang hadir pada acara ini. Pak Tjahjadi membukakan 
wawasan para peserta tentang konsep penciptaan dunia, kejatuhan manusia ke dalam 
dosa, penebusan dari dosa oleh Kristus, dan pemulihan dunia (Christian World View) 
yang harus dipahami oleh setiap orang percaya, dan apa hubungannya dengan 
teknologi masa kini. Media sosial hendaknya tidak menjadi "musuh", atau sebaliknya 
menjadi "berhala" bagi gereja dan orang-orang Kristen, tetapi menjadi kesempatan 
besar untuk menyebarkan firman Tuhan. Seminar ini juga memberi ajakan agar kita 
semua turut ambil bagian dalam upaya pemulihan dunia ini bagi kerajaan Allah.  

Dalam rangka ulang tahun Oktober ini, YLSA juga merencanakan untuk meluncurkan 
beberapa produk pelayanan baru. Ada produk baru yang sudah dibagikan di acara 
seminar, sementara produk yang lain secara bertahap diluncurkan di sepanjang bulan 
Oktober. Berikut adalah daftar produk terbaru YLSA yang diluncurkan pada bulan 
Oktober ini.  
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1. DVD "Konseling Kristen TELAGA": < http://labs.sabda.org/DVD_Konseling > 
Berisi 750+ MP3 bahan-bahan konseling Kristen dalam berbagai topik dari 
TELAGA.org. Disertakan juga bonus arsip/bundel publikasi e-Konsel dan e-Buku 
(dalam format pdf), Software SABDA, Alkitab Audio Drama untuk HP (PB dan 
PL), dan 70 MP3 Sekolah Alkitab Audio (SAA).  

2. DVD "Dengar Alkitab": < http://labs.sabda.org/DVD_Dengar_Alkitab > Berisi 
Alkitab dan program pendalaman Alkitab dalam format audio untuk Perjanjian 
Lama dan Perjanjian Baru. Selain itu, DVD ini juga berisi Alkitab dalam format 
teks PDF yang terdiri atas berbagai bahasa, baik bahasa Indonesia, Inggris, 
maupun bahasa Suku/Daerah di Indonesia yang dapat dibaca pada perangkat 
mobile (HP) atau perangkat komputer lainnya.  

3. Sekolah Alkitab Audio: < http://sekolah.alkitab.co > Program audio untuk 
mempelajari firman Tuhan secara fleksibel, yang berisi 10 kursus program 
Survey PL (90), Survey PB (90), 172 topik Menggali/Mendalami Alkitab dari 4 
kitab (Matius 5-7, Yohanes, Roma, dan 1 Korintus), dan 75 topik Seri Hidup 
Kristen. Program SAA memberikan pendekatan devosional terhadap Alkitab dan 
pendalaman Alkitab yang menarik bagi setiap orang Kristen yang rindu untuk 
belajar, bertumbuh, dan diperlengkapi oleh firman Tuhan.  

4. Situs Produk SABDA: < http://labs.sabda.org/Produk_SABDA > Informasi 
lengkap seputar produk-produk pelayanan dari Yayasan Lembaga SABDA.  

5. SABDA Instagram: SABDA_YLSA < http://instagram.com/sabda_ylsa/ > SABDA 
Instagram adalah rekaman momen berharga pelayanan SABDA melalui foto. 
Silakan "follow" SABDA Instagram di SABDA_YLSA.  

6. Alkitab Karaoke < http://karaoke.sabda.org > Aplikasi untuk membaca Alkitab 
(teks) sekaligus mendengarkan Alkitab (audio) pada waktu yang bersamaan.  

7. Alkitab Digital Aksara Jawa Peluncuran Alkitab Aksara Jawa dalam format digital 
dan produk-produk pelayanan berbahasa Jawa dari Yayasan Lembaga SABDA. 
Saat ini, Alkitab Digital Aksara Jawa masih belum bisa diakses secara online 
karena masih memerlukan beberapa penyempurnaan. Jika Bapak/Ibu/Saudara 
menginginkan Alkitab Aksara Jawa dan produk-produk pelayanan berbahasa 
Jawa, YLSA menyediakannya dalam bentuk DVD. Silakan mengirim email ke: < 
order-cd(at)sabda.org >.  

8. SABDA Merchandise Berbagai merchandise, mulai dari kaos, pin, mug, topi, 
stiker, dll. untuk memperkenalkan pelayanan SABDA kepada masyarakat yang 
lebih luas.  

9. YLSA di Wikipedia: < http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_SABDA > 
Halaman di situs Wikipedia yang memuat informasi lengkap pelayanan Yayasan 
Lembaga SABDA.  

http://labs.sabda.org/DVD_Konseling
http://labs.sabda.org/DVD_Dengar_Alkitab
http://sekolah.alkitab.co/
http://labs.sabda.org/Produk_SABDA
http://instagram.com/sabda_ylsa/
http://karaoke.sabda.org/
http://id.wikipedia.org/wiki/Yayasan_Lembaga_SABDA
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10. .... Dan lain-lain. Masih ada produk-produk lain yang diluncurkan, yaitu Alkitab 
Yang Terbuka -- Full-Life Note, Mobile Kiosk SABDA, Situs Arsip Publikasi 
YLSA, SABDA Jawab ("Live FAQ" System), Year Book SABDA, SABDA Cloud, 
dan lain sebagainya. Khusus untuk produk-produk yang dikemas dalam SD Card, 
YLSA menyediakan:  

11. DVD TELAGA dan DVD Library SABDA Anak dalam SD Card 8GB: 
< http://labs.sabda.org/SD_Card_8GB-Konseling_dan_Anak > Berisi bahan-
bahan yang terdapat dalam DVD Konseling Kristen TELAGA dan DVD Library 
SABDA Anak.  

12. DVD Dengar Alkitab dalam SD Card 8GB: 
< http://labs.sabda.org/SD_Card_8GB-Dengar_Alkitab >  

Berisi bahan-bahan DVD "Dengar Alkitab", Alkitab audio bahasa daerah/suku, audio 
cerita, dan aplikasi Alkitab mobile.  

Untuk mengetahui jadwal peluncuran semua produk terbaru SABDA, silakan simak 
melalui "Kalender SABDA" < http://ylsa.org/kalender >.  

Selain peluncuran produk-produk YLSA, ada juga peluncuran kegiatan "@SABDA" 
yang diadakan di Griya SABDA sepanjang Oktober 2014. Kegiatan @SABDA 
dimaksudkan untuk menjadikan Griya SABDA tempat "hangout" bagi sahabat-sahabat 
YLSA; untuk bertemu, belajar, berdiskusi, dan berbagi bersama seputar dunia 
kekristenan/Alkitab dan dunia digital/teknologi. Khusus pada Oktober ini, acara 
@SABDA diadakan setiap hari Senin dan Rabu, pkl. 18.|- |30 |- |align="right"|21.00 | 
YLSA, diadakan juga diskusi, nonton bareng, presentasi "Digital Bible Engagement", 
dsb..  

Puji Tuhan! Saat ini peluncuran produk-produk baru YLSA dan kegiatan @SABDA telah 
berjalan dengan baik walaupun ada beberapa rencana yang realisasinya diundur 
karena padatnya pelayanan YLSA bulan ini. Bulan Oktober adalah momen merayakan 
kebaikan Tuhan atas pelayanan YLSA. Walaupun cukup melelahkan, tetapi kerja keras 
ini tidak sebanding dengan rasa syukur yang boleh kami rasakan ketika mengetahui 
bahwa produk-produk dan pelayanan yang dibagikan, menjadi berkat yang sangat 
berharga untuk memperlengkapi pelayanan Tuhan di Indonesia. Biarlah segala 
kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Amin!  

Baca blog: http://blog.sabda.org/2014/11/06/merayakan-kebaikan-tuhan -di-ulang-
tahun-sabda-ke-20/  

 
POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. Ucapan Syukur untuk Rangkaian Peringatan 20 Tahun YLSA  
2. Follow-up Seminar TI dan "@SABDA" Sepanjang Bulan Oktober  
3. Pelayanan SABDA di Temu Raya Penggiat Anak 2014 di Puncak, Bogor  

http://labs.sabda.org/SD_Card_8GB-Konseling_dan_Anak
http://labs.sabda.org/SD_Card_8GB-Dengar_Alkitab
http://ylsa.org/kalender
http://blog.sabda.org/2014/11/06/merayakan-kebaikan-tuhan
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4. SABDA di Forum Katalis dalam Rangka Ulang Tahun Renungan Harian ke-36  
5. Roadshow-Roadshow Publikasi di Solo dan Sekitarnya  
6. Staf Baru YLSA  

1. Ucapan Syukur untuk Rangkaian Peringatan 20 Tahun YLSA 

Rangkaian peringatan ulang tahun YLSA ke-20 telah dilaksanakan sepanjang 
bulan Oktober ini. Dibuka dengan seminar TI oleh Bapak Tjahjadi pada 1 Oktober 
2014 di Orient Convention Hall, Solo, kemudian diikuti dengan peluncuran 
produk-produk terbaru dan event-event "@SABDA" di Griya SABDA, dan ditutup 
dengan piknik bersama.  

Pokok doa: Puji Tuhan, kami merayakan kebaikan Tuhan di bulan Oktober 
dengan penuh kerja keras. Harapan kami, semua yang kami kerjakan menjadi 
bukti bahwa Tuhan bekerja hingga hari ini dan terus bekerja untuk 
mengembalikan anak-anak-Nya bagi kemuliaan nama Tuhan.  

2. Follow-up Seminar TI dan "@SABDA" Sepanjang Bulan Oktober 

Bersyukur untuk kelancaran kegiatan seminar TI yang dihadiri oleh sekitar 300 
peserta dan acara-acara "@SABDA" yang dihadiri oleh staf dan beberapa tamu 
YLSA. Selain merayakan 20 tahun YLSA, acara tersebut juga diselenggarakan 
atas dasar kerinduan YLSA membangun kesatuan Tubuh Kristus yang terus 
memuliakan nama-Nya.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan mendorong YLSA untuk terus-menerus 
menyatukan Tubuh Kristus untuk berkarya bagi kemuliaan-Nya.  

3. Pelayanan SABDA di Temu Raya Penggiat Anak 2014 di Puncak, Bogor 

Bersyukur untuk pelayanan tim SABDA di acara Konsultasi Nasional (KoNas) 
Pelayanan Anak yang diwakili oleh dua orang staf YLSA, Davida dan Lusia, di 
Hotel Yasmin, Puncak, Bogor, pada tanggal 10 -- 12 Oktober 2014. Tim SABDA 
berkesempatan mengisi kapita selekta "Media Digital: Kawan atau Lawan?" dan 
membagikan produk pelayanan YLSA kepada para peserta yang hadir dalam 
acara tersebut.  

Pokok doa: Biarlah Tuhan berkenan memakai setiap bahan yang sudah 
dibagikan untuk melayani jemaat Tuhan, baik untuk anak-anak maupun orang 
dewasa.  

4. SABDA di Forum Katalis dalam Rangka Ulang Tahun Renungan Harian ke-36 

Pada tanggal 16 -- 18 Oktober 2014, ketua YLSA, Ibu Yulia Oeniyati, dipercaya 
menjadi salah satu pembicara untuk membawakan tema "Spiritual Formatian 
through Bible Engagement" di acara Forum Katalis dalam rangka ulang tahun 
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Renungan Harian ke-36. Selain menyampaikan materi presentasi, tim SABDA 
juga membuka "stand" SABDA untuk membagikan produk pelayanan YLSA 
kepada para peserta yang hadir.  

Pokok doa: Doakan agar melalui pertemuan Forum Katalis, jemaat Tuhan 
terdorong melakukan "Bible Engagement", yaitu berinteraksi dengan Alkitab 
supaya mereka bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan.  

5. Roadshow-Roadshow Publikasi di Solo dan Sekitarnya 

Selama bulan Oktober, tim Publikasi YLSA juga melakukan roadshow untuk 
mengisi acara persekutuan di gereja/persekutuan di Solo dan sekitarnya. Materi-
materi yang dibawakan diambil dari bahan-bahan publikasi YLSA, seperti bahan 
untuk lansia, pelayanan anak, penginjilan, dll..  

Pokok doa: Berdoalah supaya Tuhan menolong tim Publikasi semakin 
bertumbuh sehingga mampu membagikan apa yang sudah dipelajari selama ini 
kepada jemaat dari berbagai kalangan usia. bukan hanya dari belakang layar, 
tapi juga dari pertemuan langsung (tatap muka).  

6. Staf Baru YLSA 

Pada bulan Oktober ini, divisi Multimedia mendapatkan staf baru, yaitu Yans 
Albert. Yans dinyatakan lulus menjadi staf tetap YLSA setelah selesai mengikuti 
masa dua bulan percobaan, dan bergabung untuk memperkuat tim Multimedia 
YLSA.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan memampukan Yans untuk melayani Tuhan 
sepenuh hati sesuai dengan talenta yang Tuhan berikan kepadanya.  
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Surat Untuk YLSA  

1. Ingot Simangunsong < ingot_lah@xxxxxx > 

Syukur saya mendapatkan alamat YLSA. Semoga saya dapat membagi-bagikan 
informasi yang bermanfaat tentang kehidupan Kristen di setiap perjalanan jurnalistik 
saya.  

Redaksi: Puji Tuhan! Selamat melayani, Pak. Jadilah terang di mana pun Anda 
berada.  

2. Tri Puryanto < radencobien@xxxxxx > 

Puji Tuhan, saya sekeluarga sangat diberkati dengan adanya SABDA ini. Sangat 
bermanfaat untuk menunjang pertumbuhan iman di tengah ketidakpastian dunia. 
Kiranya berkat Tuhan senantiasa mengalir dengan melimpah bagi semua umat 
Tuhan.  

Redaksi: Amin. Kiranya berkat-berkat yang telah Bapak peroleh juga dapat 
dibagikan kepada lebih banyak orang sehingga nama Tuhan terus dimuliakan. YLSA 
juga menerima ucapan selamat ulang tahun yang ke-20 melalui Facebook Yayasan 
Lembaga SABDA. Berikut beberapa ucapan mewakili sahabat dan pendukung 
YLSA:  

1. Mona Rahardjo: Met ultah ke-20 Yayasan Lembaga SABDA. Semoga semakin 
dipakai untuk memperlengkapi umat Allah yang mengasihi -Nya. Selamat untuk 
pimpinan dan segenap karyawan yang sudah menyerahkan diri melayani-Nya 
melalui lembaga ini. 

2. Eveline Tay: Dirgahayu ke-20 Yayasan Lembaga SABDA. Tetap aktif, setia 
melayani sesama, semakin jaya, dan semakin dipakai Tuhan untuk menjadi 
berkat bagi sesama. Maju terus ... Tuhan memberkati.  

3. Purnawan Kristanto: Luar biasa. Waktu selama 20 tahun adalah perjalanan yang 
panjang. Salut untuk YLSA yang setia dan konsisten dengan panggilan intinya. 
Maju terus! Saya bangga dapat menjalin relasi dengan YLSA.  

4. Tegur Sapa Gembala Keluarga (Telaga): Selamat ulang tahun SABDA. Tetap 
setia melakukan pelayanan yang Tuhan percayakan. Tuhan memberkati!  

Redaksi: Amin! Terima kasih untuk ucapan selamatnya. Sungguh, semua hanya 
oleh karena kebaikan Allah yang telah memelihara pelayanan YLSA hingga 20 
tahun ini. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan!  
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan September 2014  

1. Sumbangan  
01Bambang Widjaja  

 
100.000  

 
01Daniel Liman  

 
100.000  

 
01Budiharto Sanusi  

 
100.001  

 
01GKJ Gatak  

 
300.000  

 
01Stanly Sasialang  

 
50.000  

 
02Dharmawan Leo  

 
1.000.000  

 
02Lidia Suhadi  

 
1.000.000  

 
03Freddijanto Sujana  

 
100.000  

 
03Wiwin  

 
500.000  

 
03Pro-Int Dinamika  

 
10.000.000  

 
03NN  

 
2.000.000  

 
04Lukas Haridjaja  

 
5.000.000  

 
05Harjanto  

 
100.000  

 
05Sumbangan Staf  

 
470.000  

 
08Telaga  

 
500.000  

 
08Danny Thendean  

 
1.000.000  

 
08Chandra Widjaja  

 
1.000.000  

 
08NN (Jakarta)  

 
2.000.000  

 
09Tjahjadi Rameli  

 
10.000.000  

 
10Sandy Hartono  

 
2.000.000  

 
10 Pinondang P.  

 
250.000  

 
10 Luki F.Hardian  

 
1.000.000  

 
11 Thessalonica W.  

 
20.000.000  

 
15 Willy Victor F.  

 
100.000  

 
15Nathanael Marvin  

 
250.000  

 
22Philemon Konoralma  

 
1.000.000  

 
22Andrias Harefa  

 
3.000.000  

 
22 Yoshida Nata W.  

 
250.000  

 
22Filino Nicholas  

 
300.000  

 
23Yayasan Gloria  

 
1.000.000  

 
23Maya Malinda  

 
100.000  

 
25Yani Mariani  

 
100.000  
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26Herman Ferdinand  
 

100.000  
 

29 Suryo A.Sastro  
 

1.000.000  
 

  
___________  

 
Total sumbangan  

 
65.770.001  

 

2. Pengeluaran  
Kepegawaian  

 
35.468.450  

 
HRD  

 
618.300  

 
Transportasi  

 
3.063.760  

 
Infrastruktur  

 
278.000  

 
Perpustakaan  

 
477.000  

 
Admin  

 
3.556.504  

 
Produk  

 
11.092.150  

 
Utiliti  

 
6.395.842  

 
Konsumsi  

 
2.966.200  

 
Defisit Seminar  

 
6.822.860  

 
  

___________  
 

Total pengeluaran  
 

70.739.066  
 

Bersyukur untuk berkat Tuhan yang tidak pernah berhenti membantu pelayanan YLSA. 
Melalui tangan-tangan yang memberi, pelayanan YLSA dapat terus berjalan sesuai 
dengan rencana. Biarlah Tuhan yang Mahamurah membalas kebaikan para Pendukung 
dan Sahabat YLSA.  

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  

 

  



Berita YLSA 2014 
 

103 
 

BeritaYLSA 0100/November/2014  
Editorial  

Tak terasa, kita telah melewati bulan November 2014. Itu berarti sebentar lagi Natal 
akan datang, maka akan berakhirlah tahun 2014. Waktu terasa bukan berjalan, tetapi 
berlari dengan cepat. Melalui edisi Berita YLSA yang ke-100 ini, kita diingatkan bahwa 
Tuhanlah yang memegang kendali hidup setiap orang, termasuk hidup dalam 
pelayanan di Yayasan Lembaga SABDA. Karena itu, marilah kita terus bekerja selama 
Tuhan masih memberikan kita waktu untuk melayani. Lakukan yang terbaik bagi Dia.  

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. Sekolah Alkitab Audio: Sekolah Alkitab untuk "Telinga" Anda (Oleh: Okti)  

... Dalam rangka ulang tahun Yayasan Lembaga SABDA ke-20, ada banyak 
kegiatan yang dilakukan oleh YLSA, salah satunya adalah mempromosikan sebuah 
program audio, yaitu Sekolah Alkitab Audio atau SAA. Apa itu Sekolah Alkitab 
Audio? Sekolah Alkitab Audio atau SAA merupakan program audio untuk 
mempelajari firman Tuhan secara fleksibel, di mana saja, dan kapan saja, berisi 10 
kursus program Survei Perjanjian Lama (90 topik), Survey Perjanjian Baru (90 topik), 
172 topik penggalian Alkitab dari 4 kitab (172 topik — Yohanes, Roma, 1 Korintus, 
dan Matius 4-7), serta Seri-Seri Hidup Kristen (75 topik) ....  

Baca selengkapnya tulisan Okti: http://blog.sabda.org/2014/11/01/sekolah-alkitab-
audio-sekolah-alkitab-untuk-telinga-anda/  

2. Roadshow Divisi Publikasi YLSA: Bukan Lagi di Belakang Layar (Oleh: Setya)  

... Dengan bekal sumber-sumber bahan yang dikelola setiap hari, dan kerinduan 
untuk melayani masyarakat Kristen secara langsung, maka mulailah saya dan 
rekan-rekan divisi Publikasi pergi ke lapangan, ke beberapa kelompok persekutuan: 
Persekutuan Kaum Wanita Kristen se -Surakarta (PWKS), persekutuan Respact 
Ministry Surakarta, dan persekutuan keluarga wilayah GKJ Kartasura pada bulan 
Juli 2014. Adapun tim yang terlibat dalam pelayanan ini: Okti, Evie, Santi, Ade, 
Yudo, Tika, Berlin, dan saya. Kami bersyukur akhirnya kami dapat berbagi materi 
seputar dunia wanita, literatur Kristen, dan pengasuhan anak (parenting) dari 
publikasi e-Wanita, e-Penulis, dan e-Konsel sehingga kami dapat memberikan 
pelayanan yang tepat sasaran ....  

Baca selengkapnya tulisan Setya: http://blog.sabda.org/2014/11/04/roadshow-divisi-
publikasi-ylsa-bukan-lagi-di-belakang-layar/  

3. DVD dan SD Card "Dengar Alkitab" dari YLSA (Oleh: Mei)  

... Sejak tahun 2006, Yayasan Lembaga SABDA sudah mulai menyebarkan Alkitab 
Audio dalam berbagai bahasa. Setelah itu, selain CD Alkitab Audio, SABDA juga 
menyebarkan program-program audio lainnya untuk mendukung pembelajaran 
Alkitab yang lebih sistematis, rutin, dan mendalam, antara lain program Sekolah 
Alkitab Audio, survei Alkitab Audio, Alkitab Karaoke, dan sebagainya. Selama ini, 
Alkitab Audio dan bahan-bahan audio lainnya belum dijadikan satu sehingga untuk 
mendapatkannya harus mengaksesnya dari beberapa produk/situs yang berbeda ....  

Baca selengkapnya tulisan Mei: http://blog.sabda.org/2014/11/06/dvd-dan-sd-card-
dengar-alkitab-dari-ylsa/  

 

http://blog.sabda.org/2014/11/01/sekolah-alkitab-audio-sekolah-alkitab-untuk-telinga-anda/
http://blog.sabda.org/2014/11/01/sekolah-alkitab-audio-sekolah-alkitab-untuk-telinga-anda/
http://blog.sabda.org/2014/11/04/roadshow-divisi-publikasi-ylsa-bukan-lagi-di-belakang-layar/
http://blog.sabda.org/2014/11/04/roadshow-divisi-publikasi-ylsa-bukan-lagi-di-belakang-layar/
http://blog.sabda.org/2014/11/06/dvd-dan-sd-card-dengar-alkitab-dari-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/11/06/dvd-dan-sd-card-dengar-alkitab-dari-ylsa/
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4. Situs Produk SABDA (Oleh: Wiwin)  

... Situs Produk SABDA berisi informasi tentang produk-produk SABDA, yaitu CD, 
DVD, dan produk dari SABDA lainnya, yang telah disebarkan kepada masyarakat 
Kristen di seluruh Indonesia. Produk-produk tersebut berupa CD Software SABDA, 
CD Audio Alkitab dalam berbagai bahasa, DVD Library Anak, berbagai jenis USB 
SABDA bahan-bahan kekristenan (biblika), termasuk beberapa produk baru yang 
telah diluncurkan tepat pada hari ultah SABDA ke-20 tanggal 1 Oktober yang lalu, 
yaitu DVD Konseling, DVD Dengar Alkitab, dan bahan-bahan kekristenan yang 
dibagikan melalui SD Card ....  

Baca selengkapnya tulisan Wiwin: http://blog.sabda.org/2014/11/10/situs-produk-
sabda/  

5. @SABDA: (Digital) Bible Engagement (Oleh: Amidya)  

... Pada tanggal 13 Oktober 2014, saya mengikuti salah satu acara @SABDA 
bertajuk "(Digital) Bible Engagement". Topik ini juga dibawakan oleh Ibu Yulia pada 
acara ulang tahun Renungan Harian yang ke-36 tahun, yang dikemas dalam acara 
"Katalis Forum". Saya mengikuti acara ini karena saya tertarik dengan topik yang 
dibawakan. Sebelumnya, saya berpikir mengapa ada "pertunangan" dengan 
Alkitab? Bagaimana menjalin "pertunangan" dengan Alkitab? Pertanyaan-
pertanyaan seperti itu muncul di kepala saya sehingga saya sangat ingin mengikuti 
acara ini ....  

Baca selengkapnya tulisan Amidya: http://blog.sabda.org/2014/11/10/sabda-digital-
bible-engagement/  

6. Roadshow SABDA di Persidangan Umum ke-X GKAI (Oleh: Rostika)  

... Peserta yang datang berasal dari berbagai macam suku dan daerah di Indonesia, 
mulai dari suku Jawa, Batak, Nias, Kalimantan, Rote, sampai dengan Papua. Saya 
terkesan dengan respons dari peserta. Mereka begitu bersemangat dan bersyukur 
ketika mengetahui bahwa waktu mereka pulang ke daerahnya, mereka bisa 
membawa begitu banyak bahan untuk memperlengkapi mereka dalam pelayanan. 
YLSA menjadi alat Tuhan untuk menolong para hamba Tuhan yang mengalami 
kesulitan dalam mengakses atau mendapatkan bahan-bahan Kristen di daerah 
mereka. Terpujilah Tuhan! ....  

Baca selengkapnya tulisan Rostika: http://blog.sabda.org/2014/11/11/roadshow-
sabda-di-persidangan-umum-ke-x-gkai/  

7. SABDA, "Digital Bible Engagement", dan Katalis Forum (Oleh: Ade)  

... Pada bulan Oktober ini, salah satu mitra YLSA, yaitu Renungan Harian, ternyata 
juga merayakan hari jadinya yang ke-36. Oleh karena itu, pada Kamis -– Sabtu, 16 -– 

http://blog.sabda.org/2014/11/10/situs-produk-sabda/
http://blog.sabda.org/2014/11/10/situs-produk-sabda/
http://blog.sabda.org/2014/11/10/sabda-digital-bible-engagement/
http://blog.sabda.org/2014/11/10/sabda-digital-bible-engagement/
http://blog.sabda.org/2014/11/11/roadshow-sabda-di-persidangan-umum-ke-x-gkai/
http://blog.sabda.org/2014/11/11/roadshow-sabda-di-persidangan-umum-ke-x-gkai/
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18 Oktober 2014 yang lalu, Renungan Harian yang dinaungi oleh Yayasan Gloria ini 
menyelenggarakan sebuah acara bertajuk "Katalis Forum 2014 on Spiritual 
Formation". Acara ini digarap dalam format presentasi oleh 14 narasumber, enam 
pelatihan/lokakarya pascaforum, dan pameran oleh lebih dari 20 lembaga. Nah, 
pada kesempatan yang indah ini, Ibu Yulia, selaku ketua Yayasan Lembaga SABDA, 
dipercaya menjadi salah satu narasumber dan mempresentasikan satu topik, yaitu 
"Digital Bible Engagement". Dan, tak ketinggalan, "booth" SABDA juga ikut 
meramaikan pameran yang diselenggarakan bersamaan dengan acara tersebut ....  

Baca selengkapnya tulisan Ade: http://blog.sabda.org/2014/11/12/sabda-digital-
bible-engagement-dan-katalis-forum/  

8. Peluncuran Alkitab Digital Aksara Jawa di @SABDA (Oleh: Mei)  

... Banyak orang Jawa tidak bisa membaca "aksara"-Nya sendiri. Bahkan, banyak 
orang mengetahui aksara Jawa sebatas ketika mengikutinya dalam pelajaran di 
sekolah, termasuk saya. Saya mengetahui dan bisa membaca aksara Jawa karena 
itu merupakan salah satu kurikulum wajib yang harus diikuti pada waktu saya masih 
sekolah (SD s.d. SMA). Peluncuran Alkitab Aksara Jawa di acara @SABDA ini 
sangat memberkati saya. Acara ini telah menumbuhkan kembali rasa cinta dan rasa 
bangga akan warisan bangsa yang sangat bernilai. Selain itu, dalam presentasinya, 
Mas Kusuma juga menjelaskan proses penerjemahan yang disampaikan secara urut 
....  

Baca selengkapnya tulisan Mei: http://blog.sabda.org/2014/11/13/peluncuran-
alkitab-aksara-jawa-di-sabda/  

9. Sepenggal Cerita Kecil November dalam Sebuah Keluarga Besar YLSA (Oleh: 
Ayub)  

... Acara dimulai dengan ibadah bersama, kemudian merenungkan firman Tuhan 
kira-kira selama setengah jam. Setelah selesai, acara dilanjutkan dengan permainan 
ringan yang dipimpin oleh beberapa orang staf. Permainan yang diadakan memang 
sederhana, tetapi sangat hangat dan ramai karena semua antusias dengan 
permainannya. Semua staf turut bermain, bahkan Ibu Yulia, selaku pemimpin YLSA, 
juga turut bermain dan meramaikan acara tersebut. Di momen ini, saya melihat 
suasana yang sangat berbeda. Saya merasa bahwa kami semua adalah sama dan 
satu keluarga di dalam Kristus ....  

Baca selengkapnya tulisan Ayub: http://blog.sabda.org/2014/11/18/sepenggal-cerita-
kecil-November-dalam-sebuah-keluarga-besar-ylsa/  

10. Ulang Tahun Gunung, Lusi, Rostika, dan Berlin  

Sepanjang bulan November, rekan sepelayanan kami di Yayasan Lembaga SABDA, 
yaitu Gunung, Lusi, Rostika, dan Berlin merayakan ulang tahunnya. Segenap 

http://blog.sabda.org/2014/11/12/sabda-digital-bible-engagement-dan-katalis-forum/
http://blog.sabda.org/2014/11/12/sabda-digital-bible-engagement-dan-katalis-forum/
http://blog.sabda.org/2014/11/13/peluncuran-alkitab-aksara-jawa-di-sabda/
http://blog.sabda.org/2014/11/13/peluncuran-alkitab-aksara-jawa-di-sabda/
http://blog.sabda.org/2014/11/18/sepenggal-cerita-kecil-November-dalam-sebuah-keluarga-besar-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/11/18/sepenggal-cerita-kecil-November-dalam-sebuah-keluarga-besar-ylsa/
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keluarga YLSA mengucapkan selamat ulang tahun. Kiranya mereka dapat terus 
dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Nya dengan setiap talenta yang telah 
dipercayakan. Amin.  

Baca selengkapnya:  

Gunung --> http://blog.sabda.org/2014/11/03/2-November-selamat-ulang-tahun-pak/ 
Lusi --> http://blog.sabda.org/2014/11/07/1985-7-November/ 
Rostika --> http://blog.sabda.org/2014/11/21/selamat-ulang-tahun-mbak-tika/ 
Berlin --> http://blog.sabda.org/2014/11/25/hore-pak-editor-ylsa-berulang-tahun/ 

  

http://blog.sabda.org/2014/11/03/2-November-selamat-ulang-tahun-pak/
http://blog.sabda.org/2014/11/07/1985-7-November/
http://blog.sabda.org/2014/11/21/selamat-ulang-tahun-mbak-tika/
http://blog.sabda.org/2014/11/25/hore-pak-editor-ylsa-berulang-tahun/


Berita YLSA 2014 
 

108 
 

Mengenal YLSA: Edisi Ke-100 Publikasi 

Oleh: Redaksi  

Pada November 2014 ini, publikasi Berita YLSA terbit sebagai edisi yang ke-100. Berita 
YLSA, yang pertama kali terbit pada tahun 2004, muncul sebagai wujud kesungguhan 
Yayasan Lembaga SABDA untuk menolong para sahabat, donatur, relawan, mitra, 
mantan staf, teman-teman lama, dan khususnya para pendoa YLSA yang terkasih untuk 
mengenal YLSA dan mengikuti perkembangan yang terjadi dalam pelayanan YLSA.  

Sejak awal diterbitkan, Berita YLSA berkomitmen untuk membagikan visi dan informasi 
terbaru setiap bulan mengenai produk pelayanan YLSA, kegiatan pelayanan, 
kegiatan/kabar mengenai staf YLSA, pokok doa, surat-surat untuk YLSA, serta laporan 
keuangan YLSA. Laporan di Berita YLSA ini diharapkan dapat menjadi 
pertanggungjawaban yang sehat atas pelayanan yang YLSA kerjakan selama ini 
kepada Tuhan dan para pendukungnya.  

Edisi publikasi Berita YLSA yang ke-100, telah memuat ratusan informasi mengenai 
pelayanan YLSA, ratusan surat, ratusan pokok doa, ratusan harapan kemajuan untuk 
pelayanan YLSA, dan ratusan laporan keuangan yang menjadi bukti pertolongan dan 
pemeliharaan Tuhan bagi pelayanan ini. Terpujilah Tuhan!  

Arsip yang memuat semua publikasi Berita YLSA dapat diakses di situs arsip 
SABDA.org < http://sabda.org/publikasi/berita_ylsa > atau di situs YLSA.org di < 
http://www.ylsa.org/berita_ylsa >. Bergabunglah dengan komunitas YLSA untuk 
mengetahui berita YLSA terkini:  

Blog SABDA: < http://blog.sabda.org/ > 
Forum ICN: < http://in-christ.net/forum/ > 
Facebook: < http://fb.sabda.org/ylsa/ > 
Twitter: < http://twitter.com/_YLSA_/ > 
Instagram: < http://instagram.com/sabda_ylsa/ > 

Melalui Berita YLSA, kami juga mengundang semua Pendukung, Sahabat, dan Pendoa 
YLSA untuk terlibat dalam mendukung dana dan doa, dan juga membagikan produk 
pelayanan Yayasan Lembaga SABDA ke semakin banyak orang. Jika Anda ingin 
mendapatkan publikasi Berita YLSA secara rutin setiap bulan, silakan mengirim email 
ke: < subscribe-i-kan-berita -ylsa(at)hub.xc.org >.  

POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. Pelayanan SABDA di Konvensi EE Indonesia di SAAT, Malang  
2. Roadshow PESTA dan Roadshow Publikasi YLSA  
3. Pelatihan Penulis untuk Siswa-Siswi Sragen  
4. Tindak Lanjut Rangkaian Acara @SABDA  

http://sabda.org/publikasi/berita_ylsa
http://www.ylsa.org/berita_ylsa
http://blog.sabda.org/
http://in-christ.net/forum/
http://fb.sabda.org/ylsa/
http://twitter.com/_YLSA_/
http://instagram.com/sabda_ylsa/


Berita YLSA 2014 
 

109 
 

5. Penyusunan Laporan Kerja 2014 dan Rencana Kerja YLSA 2015 oleh Setiap 
Divisi  

6. Kesehatian Staf YLSA  

1. Pelayanan SABDA di Konvensi EE Indonesia di SAAT, Malang 

Pada tanggal 4 -- 6 November 2014, tim SABDA mendapat kesempatan 
membuka "booth" SABDA untuk membagikan produk-produk pelayanan YLSA 
dan memberikan pelayanan instalasi Alkitab dalam acara Konvensi EE 
(Evangelical Explotion) Indonesia di SAAT, Malang. Acara ini dihadiri oleh sekitar 
500 peserta dari berbagai daerah di Indonesia, dan kurang lebih 100 peserta dari 
luar negeri.  

Pokok doa: Bersyukur untuk semua peserta Konvensi EE yang kembali 
dikobarkan semangat penginjilannya oleh Roh Kudus. Kiranya semangat 
tersebut menular kepada orang-orang yang dilayani.  

2. Roadshow PESTA dan Roadshow Publikasi YLSA 

Pada Oktober lalu, divisi PESTA dan Publikasi YLSA juga berkesempatan 
melakukan roadshow. Divisi PESTA melayani di Persekutuan Oikumene 
Karanganyar Utara, di Mojogedang, dan membawakan materi mengenai 
"Bertumbuh di dalam Pengajaran Alkitab". Sementara itu, divisi Publikasi 
melayani di SMP Kristen 3 Surakarta dan membawakan materi mengenai 
"Persekutuan di dalam Tuhan", dan di PPA IO-942 Sambeng Surakarta 
mengenai "Media Sosial: Kawan atau Lawan?"  

Pokok doa: Berdoalah agar setiap kesempatan melayani boleh dipakai Tuhan 
untuk memberkati semua peserta sehingga mereka diperlengkapi untuk melayani 
dengan lebih efektif.  

3. Pelatihan Penulis untuk Siswa-Siswi Sragen 

YLSA memberikan seminar "Berekspresi di Era Digital" bagi sekitar 200 siswa 
Kristen di Sragen pada tanggal 21 November 2014. Melalui seminar ini, 
diharapkan akan semakin banyak anak Tuhan yang terinspirasi menggunakan 
media digital untuk memuliakan nama Tuhan.  

Pokok doa: Doakan agar melalui seminar ini, anak-anak SMP dan SMA Sragen 
dapat menyalurkan talenta mereka dan memakai gadget yang mereka miliki 
untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, terutama di media sosial.  

4. Tindak Lanjut Rangkaian Acara @SABDA 

Beberapa acara @SABDA yang belum terealisasi pada bulan Oktober adalah 
TED SABDA dan bakti sosial. Untuk bakti sosial, rencananya akan kami 
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laksanakan dalam waktu dekat sebelum Natal 2014 tiba. Kami berharap acara ini 
tetap terlaksana dan menjadi berkat bagi setiap orang yang terlibat di dalamnya.  

Pokok doa: Berdoa agar Tuhan memberikan kesempatan bagi YLSA untuk 
memulai kegiatan baru yang berguna bagi kemajuan masyarakat sekitar, 
termasuk keluarga-keluarga terdekat kami.  

5. Penyusunan Laporan Kerja 2014 dan Rencana Kerja YLSA 2015 oleh Setiap 
Divisi 

Di penghujung tahun 2014, setiap divisi di YLSA sedang mempersiapkan laporan 
kerja tahun 2014. Laporan kerja ini harus selesai pada bulan November ini dan 
menjadi bahan evaluasi bagi masing-masing divisi untuk pelayanan tahun 2015.  

Pokok doa: Doakan agar Tuhan menolong setiap koordinator divisi untuk 
menyusun laporan 2014 dan rencana 2015 dengan sebaik-baiknya bagi 
kemajuan pelayanan YLSA.  

6. Kesehatian Staf YLSA 

Bersyukur karena pada 1 November yang lalu, seluruh keluarga besar YLSA 
mengadakan piknik ke objek wisata Cokro Tulung, Klaten. Acara ini diadakan 
dalam rangka menutup rangkaian kegiatan ulang tahun YLSA ke -20 di 
sepanjang bulan Oktober.  

Pokok doa: Doakan agar melalui acara piknik ini, seluruh keluarga besar YLSA 
dapat membangun kesehatiannya sehingga dapat membagikan sukacita besar 
sebagai keluarga Tuhan.  
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Surat untuk YLSA  

1. Dian Mizpa Patetu < dianmizpapatetu@xxxxxx > 

Terima kasih untuk informasi yang disediakan oleh SABDA. Informasi ini 
sangatlah menarik dan sangat membantu kami yang sedang berada di bangku 
perkuliahan, khususnya di Fakultas Teologi. Terima kasih. Tuhan memberkati.  

Redaksi: Puji Tuhan! Semoga bahan-bahan dari SABDA dapat semakin 
menolong studi dan memperlengkapi pelayanan Saudara. Silakan bagikan 
kepada rekan lainnya. Tuhan Yesus memberkati.  

2. Harry N. Yaas < hariusyaas38@xxxxxx > 

Pertama-tama, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah 
memberikan karunia yang sangat luar biasa ini kepada para hamba Tuhan di 
Yayasan Lembaga SABDA. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan 
memberi hikmat kepada mereka yang telah mendedikasikan diri mereka pada 
pelayanan Tuhan dalam bentuk multimedia, aplikasi, dan melalui cara "online" di 
Yayasan Lembaga SABDA ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.  

Redaksi: Amin. Terima kasih atas dukungan doa Bapak yang sungguh berarti 
bagi kami dan pelayanan ini. Mari terus setia mengerjakan setiap panggilan 
pelayanan kita!  

3. Partmuan Panjaitan < partmuanpanjaitan@xxxxxx > 

Terima kasih buat situsnya! Gbu!  

Redaksi: Kiranya Anda terus diberkati. Untuk mengetahui situs-situs YLSA 
selengkapnya, silakan berkunjung ke SABDA.org < http://sabda.org >.  

4. Elfida T. Simanjuntak < via komentar Facebook > 

Sukses buat Yayasan Lembaga SABDA. GBU.  

Redaksi: Amin! Terima kasih Ibu Elfida. Soli Deo Gloria!  

  

http://sabda.org/
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Laporan Keuangan YLSA 

Bulan Oktober 2014  

1. Sumbangan:  
01Budiharto Sanusi  

 
100.000  

 
01Daniel Liman  

 
100.000  

 
02Bambang Widjaja  

 
100.000  

 
02Doni Kukuh  

 
100.000  

 
03Pron-Int Dinamika  

 
10.000.000  

 
03Garth Irawan  

 
88.000  

 
06Danny Thendean  

 
1.000.000  

 
06Lukas Haridjaja  

 
5.000.000  

 
06Dharmawan Leo  

 
1.000.000  

 
06Stanly Sasialang  

 
50.000  

 
06Sandy Hartono  

 
2.000.000  

 
06Pro-Int Dinamika  

 
10.000.000  

 
06Joko Istiyanto  

 
5.000.000  

 
06NN (Jkt)  

 
2.000.000  

 
07Daniel Perangin  

 
90.000  

 
07NN  

 
2.000.000  

 
08Harjanto  

 
150.000  

 
09Staf YLSA  

 
610.000  

 
09Donny Eleazar Pras  

 
100.000  

 
13Febry Sulistian  

 
130.276  

 
13Freddijanto Sujana  

 
100.000  

 
14Chandra Widjaja  

 
1.000.000  

 
16NN  

 
2.000.000  

 
16GKJ Sukoharjo  

 
400.000  

 
17Martoyo Jonany  

 
3.000.000  

 
21Jemaat GKAI  

 
550.000  

 
21Persembahan Yogya  

 
2.460.000  

 
21Panitia Katalis  

 
500.000  

 
21Pelangi Farm  

 
1.000.000  

 
21 Telaga $300  

 
3.585.000  

 
23 Luki F.Hardian  

 
1.000.000  

 
23Aneke Angriyani  

 
1.000.000  
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23Maya Melinda SE  
 

100.000  
 

24 Persembahan PPA 998  
 

500.000  
 

24Yayasan Gloria  
 

1.000.000  
 

24Dwiana Raha Joubert  
 

100.000  
 

27Irene Azalia Chris  
 

400.000  
 

27GKI Sragen  
 

465.000  
 

27Hilda Marhusor  
 

500.000  
 

28 Majelis GRII Krw.  
 

2.000.000  
 

28Jemaat Karawaci  
 

865.000  
 

28GRII Karawaci  
 

25.000.000  
 

28Tommy Winarta  
 

150.000  
 

29Yani Mariani  
 

100.000  
 

31Lauw Mediana  
 

1.000.000  
 

  
___________  

 
Total Sumbangan  

 
88.393.276  

 

2. Pengeluaran  
Kepegawaian  

 
35.090.000  

 
HRD  

 
717.800  

 
Transportasi  

 
3.380.300  

 
Infrastruktur  

 
181.000  

 
Perpustakaan  

 
1.049.100  

 
Admin  

 
8.489.360  

 
Produk(cetakan,DVD)  

 
42.051.500  

 
Utiliti  

 
3.628.000  

 
Konsumsi  

 
2.531.200  

 
  

___________  
 

Total Pengeluaran  
 

97.118.260  
 

Kesetiaan Tuhan sungguh sangat terbukti. Ia telah menggerakkan para Sahabat dan 
Pendukung YLSA untuk mendukung pelayanan Tuhan di YLSA. Kiranya saluran berkat 
ini menjadi buah berlipat ganda bagi kemajuan pelayanan-Nya.  

Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan 
memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:  
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YAYASAN LEMBAGA SABDA  
a.n. Yulia Oeniyati  
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo  
No. Rekening: 0790266579  
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BeritaYLSA 0101/Desember/2014  
Editorial  

Berita YLSA edisi Desember diisi dengan beberapa informasi tentang aktivitas Natal 
YLSA. Bahkan, sejak bulan November kegiatan Natal sudah dilakukan Div. Web dan 
Div. Multimedia. Untuk lebih mengakrabkan persaudaraan keluarga besar YLSA, dalam 
rangka menyambut Natal kami juga melakukan kunjungan kepada keluarga staf yang 
sudah lanjut usia. Puncak kegiatan Natal YLSA dirayakan dengan kebaktian Natal 
bersama keluarga besar YLSA, yang mengambil tema "Nubuat yang Terbuka" dan 
disampaikan oleh Pdt. Andreas, salah seorang mitra YLSA dari Salatiga. Biarlah damai 
Allah betul-betul hadir dan mendorong semua staf YLSA untuk membawa berita 
keselamatan bagi semua orang yang kami layani.  

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

  

http://blog.sabda.org/


Berita YLSA 2014 
 

116 
 

Blog YLSA 

1. Sharing PA Kitab Mazmur di YLSA (Oleh: Hilda)  

... Sementara itu, saya sendiri merasa cukup terberkati oleh kelompok PA ini 
meskipun saya hanya bisa mengikuti PA seminggu sekali, yaitu setiap hari Kamis, 
karena berbenturan dengan jadwal kuliah yang harus saya ikuti. Saya belajar bahwa 
setiap ayat dalam Mazmur Daud terdapat pola yang dapat dibaca dan setiap pola itu 
mempunyai makna. Saya juga belajar untuk tidak hanya merenungkan firman Tuhan 
yang tersurat, tetapi juga yang tersirat. Selain itu, saya belajar bahwa setelah 
merenungkan firman, saya harus mengambil langkah praktis atau aplikasi yang akan 
saya lakukan untuk merespons ayat tersebut ....  

Baca selengkapnya tulisan Hilda: http://blog.sabda.org/2014/12/01/sharing-pa-kitab-
mazmur-di-ylsa/  

2. Metode Pengajaran untuk Pelayanan Sekolah Minggu (Oleh: Amidya)  

... Pada roadshow kali ini, saya tergabung dalam satu kelompok bersama dengan 
Mas Yudo dan Mas Bayu. Tempat yang akan kami datangi juga sudah diatur oleh 
Mbak Setya, yaitu untuk guru-guru sekolah minggu di JFAN (Jesus For All Nations), 
Sukoharjo. Materi yang akan kami sampaikan adalah Metode Pengajaran untuk 
Pelayanan Sekolah Minggu. Dalam mempersiapkan bahan ini, saya mengambil dari 
salah satu publikasi YLSA, yaitu e-BinaAnak ....  

Baca selengkapnya tulisan Amidya: http://blog.sabda.org/2014/12/03/metode-
pengajaran-untuk-pelayanan- sekolah-minggu/  

3. YLSA pun Menggemakan Misi "Finishing The Task" (Oleh: Ayub)  

... Saya sangat bersyukur bisa melayani bersama YLSA di luar kota untuk pertama 
kalinya. Secara fisik memang sangat melelahkan, tetapi saya pribadi mengucapkan 
syukur karena banyak pelajaran hidup yang saya dapat melalui seminar, KKR, 
terlebih dalam pelayanan bersama tim YLSA. Belajar bekerja sama, bercerita 
tentang pelayanan YLSA kepada orang lain, belajar menerima kritik, serta belajar 
untuk mengerti keadaan gereja-gereja saat ini ....  

Baca selengkapnya tulisan Ayub: http://blog.sabda.org/2014/12/04/ylsa- pun-
menggemakan-misi-finishing-the-task/  

4. Berbagi dengan Adik-Adik PPA di GKII Mojosongo, Solo (Oleh: Ade)  

... Kali ini, saya satu tim dengan Mbak Setya. Kami mendapat giliran untuk berbagi 
dengan adik-adik PPA (Pusat Pengembangan Anak) di GKII Mojosongo, Solo. Kala 
itu, saya diminta untuk menjadi pembicara dengan membawakan tema mengenai 
penginjilan kepada para peserta yang rata- rata duduk di bangku SMP dan SMA itu. 

http://blog.sabda.org/2014/12/01/sharing-pa-kitab-mazmur-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/12/01/sharing-pa-kitab-mazmur-di-ylsa/
http://blog.sabda.org/2014/12/03/metode-pengajaran-untuk-pelayanan-
http://blog.sabda.org/2014/12/03/metode-pengajaran-untuk-pelayanan-
http://blog.sabda.org/2014/12/04/ylsa-
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Tema mengenai penginjilan mungkin dirasa cukup "berat", apalagi jika disampaikan 
kepada anak- anak sekolah yang pada umumnya belum memikirkan tentang 
bagaimana membagikan Injil ....  

Baca selengkapnya tulisan Ade: http://blog.sabda.org/2014/12/05/berbagi-dengan-
adik-adik-ppa-di-gkii- mojosongo-solo/  

5. Roadshow PESTA di Persekutuan Oikumene Pemuda (Oleh: Amidya)  

... Acara dibuka dengan pujian dan penyembahan, lalu pemimpin pujian memberikan 
waktu kepada saya untuk menyampaikan firman dengan topik “Bertumbuh dalam 
Pengajaran Alkitab”. Kurang lebih selama dua minggu saya mempersiapkan materi, 
berlatih bersama staf YLSA, hingga merevisi bahan presentasi saya. Saya pribadi 
sungguh bersyukur dapat menyampaikan pemberitaan firman dan 
mengorelasikannya dengan kelas PESTA Online ....  

Baca selengkapnya tulisan Amidya: http://blog.sabda.org/2014/12/10/roadshow-
pesta-di-persekutuan-oikumene-pemuda/  

6. "Teknologi: antara Tuan atau Teman" (Oleh: Berlin)  

... Selama sarasehan berlangsung, saya menyampaikan beberapa poin tentang 
perkembangan teknologi, pengaruhnya dalam masyarakat, dan sikap kita sebagai 
orang Kristen dalam menghadapi perkembangan teknologi. Kita bisa dengan cepat 
melihat adanya perubahan perilaku masyarakat sebagai dampak berkembangnya 
teknologi dengan melakukan pengamatan kecil di lingkungan sekitar kita. Orang-
orang bermain HP saat nongkrong di HIK, mendengarkan musik dari HP saat 
berkendara atau naik angkot, anak-anak SD atau TK yang bermain games dari 
tablet, tukang-tukang becak yang mendengarkan radio/musik dari HP sembari 
menunggu penumpang, dsb. ....  

Baca selengkapnya tulisan Berlin: http://blog.sabda.org/2014/12/11/teknologi-antara-
tuan-atau-teman/  

7. Melayani Eyang-Eyang di Komsel Bibis Luhur (Oleh: Okti)  

... Tidak mudah memang menjelaskan sesuatu yang berbau teknologi informasi 
kepada mereka yang sudah sepuh dan mungkin malah tidak pernah bersinggungan 
sama sekali dengan dunia IT. Namun, dengan lebih menekankan kepada fungsi dan 
kelebihan dari produk-produk yang dimiliki YLSA, eyang-eyang serta Bapak dan Ibu 
yang hadir pun jadi lebih paham mengenai apa yang dimiliki dalam produk-produk 
pelayanan YLSA ....  

Baca selengkapnya tulisan Okti: http://blog.sabda.org/2014/12/12/melayani-eyang-
eyang-di-komsel-bibis- luhur/  

http://blog.sabda.org/2014/12/05/berbagi-dengan-adik-adik-ppa-di-gkii-
http://blog.sabda.org/2014/12/05/berbagi-dengan-adik-adik-ppa-di-gkii-
http://blog.sabda.org/2014/12/10/roadshow-pesta-di-persekutuan-
http://blog.sabda.org/2014/12/10/roadshow-pesta-di-persekutuan-
http://blog.sabda.org/2014/12/11/teknologi-antara-tuan-atau-teman/
http://blog.sabda.org/2014/12/11/teknologi-antara-tuan-atau-teman/
http://blog.sabda.org/2014/12/12/melayani-eyang-eyang-di-komsel-bibis-
http://blog.sabda.org/2014/12/12/melayani-eyang-eyang-di-komsel-bibis-
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8. YLSA di PPA Sambeng: Remaja dan Media Sosial (Oleh: Evie)  

... Tim dari YLSA yang berangkat ke PPA Sambeng adalah saya, Yans, dan Ade. 
Saya bertugas untuk menyampaikan materi seminar, Ade sebagai pemandu "ice 
breaker", dan Yans meng-instal Alkitab dan bahan-bahan lain ke HP para siswa 
yang hadir. Ada hampir 40 siswa SMP yang hadir sore itu. Beberapa siswa bahkan 
masih menggunakan seragam sekolah ketika acara dimulai pada pkl. 16.00 ....  

Baca selengkapnya tulisan Evie: http://blog.sabda.org/2014/12/15/ylsa- di-ppa-
sambeng-remaja-dan-media-sosial/  

9. Ulang Tahun Santi dan Ibu Yulia 

Bersyukur pada bulan Desember ini, Santi (koordinator divisi Komunitas YLSA) dan 
Ibu Yulia (pemimpin YLSA), merayakan ulang tahunnya. Kiranya Tuhan menolong 
mereka untuk terus melangkah di dalam iman dan senantiasa menjadi alat 
kemuliaan bagi nama Tuhan melalui setiap bagian yang telah dipercayakan.  

Baca selengkapnya: Santi --> http://blog.sabda.org/2014/12/04/s-a-n-t-i/  

  

http://blog.sabda.org/2014/12/15/ylsa-
http://blog.sabda.org/2014/12/04/s-a-n-t-i/
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Mengenal YLSA: Natal YLSA 2014: "Nubuat yang 
Terbuka" 

Disusun oleh: Amidya  

Rangkaian perayaan Natal di Yayasan Lembaga SABDA sudah mulai sejak bulan 
November. Divisi Web telah sibuk dengan memasang gambar-gambar Natal di situs-
situs YLSA. Tak ketinggalan, seperti tahun-tahun sebelumnya, divisi Multimedia juga 
meluncurkan video pendek Natal untuk merayakan kehadiran Kristus. Di kantor, 
kegiatan Natal dirasakan dengan hadirnya ornamen-ornamen Natal di berbagai sudut 
ruangan. Lalu, kami juga mengadakan kunjungan Natal ke beberapa keluarga staf 
SABDA. Pada bulan Desember, seluruh staf juga disiapkan untuk menyambut kelahiran 
Yesus dengan membahas nubuat-nubuat Kristus dalam Perjanjian Lama dan 
penggenapannya dalam Perjanjian Baru, dalam kelompok PA setiap hari Selasa -- 
Kamis. Selain itu, topik-topik mengenai nyanyian pujian atas kelahiran Yesus yang 
tertulis dalam Injil Lukas dan mendengarkan seri Natal dari program Sekolah Alkitab 
Audio juga mengisi pembicaraan PA kelompok staf selama masa Natal.  

Puncak perayaan Natal YLSA diselenggarakan pada tanggal 19 Desember 2014 
dengan tema "Nubuat yang Terbuka". Kelahiran Juru Selamat sudah disampaikan 
secara terbuka dan secara luas oleh para nabi sejak masa Perjanjian Lama, dan orang-
orang masa lalu terus menanti-nantikan kelahiran Sang Mesias. Lalu, pada masa 
Perjanjian Baru, lahirlah Mesias itu, yaitu Yesus, di kota Daud. Inilah bukti nyata bahwa 
nubuatan tentang Mesias sudah digenapi dan seluruh bangsa bersukacita karena 
bangsa yang selama ini berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar.  

Pada perayaan Natal YLSA tahun ini, divisi PESTA diberi tanggung jawab untuk 
menjadi panitia Natal sehingga Mei, Ayub, dan saya berbagi tugas mengatur acara 
kebaktian Natal ini. Saya pribadi sebenarnya ragu dengan kemampuan saya untuk 
menjadi ketua panitia Natal YLSA. Namun, melalui kesempatan yang YLSA berikan ini, 
saya mencoba menggunakannya dengan sebaik-baiknya untuk memberikan yang 
terbaik. Puji Tuhan, berkat bantuan seluruh staf, kebaktian Natal dapat terselenggara 
dengan baik. Acara dibuka dengan ramah tamah bersama para undangan di ruang 
makan Griya SABDA dengan diiringi pujian oleh divisi Publikasi dan Komunitas. 
Kemudian, dilanjutkan dengan acara kebaktian di ruang Training dengan dibuka doa 
oleh Ibu Yulia Oeniyati, selaku ketua Yayasan Lembaga SABDA. Setelah sambutan 
oleh ketua panitia Natal YLSA 2014 dan menyanyikan lagu pujian "Hai Mari Berhimpun" 
dan "Dari Pulau dan Benua", kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang 
disampaikan oleh Bapak Andreas Agus Budijanto dari STT Sangkakala, Salatiga.  

Bapak Andreas bukanlah orang yang asing bagi YLSA. Beliau adalah sahabat YLSA 
dan pengguna Software SABDA yang sudah cukup lama. Firman Tuhan yang 
disampaikan oleh Bapak Andreas diambil dari Lukas 2:8-15. Sementara poin yang 
ditekankan adalah ayat ke-11, yaitu "Hari ini, telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu 
Kristus, Tuhan, di kota Daud". Kata "Hari ini", begitu ditekankan oleh Bapak Andreas 

http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A8-15
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karena pada hari itu Allah berdaulat penuh untuk menentukan satu hari di mana Mesias 
akan lahir di kota Betlehem. Kelahiran Yesus memberikan harapan bahwa dunia akan 
melihat terang, dunia tidak akan tinggal dalam kegelapan, dan kelahiran-Nya harus 
dinyatakan kepada dunia. Melalui kelahiran- Nya, kita menjadi umat yang 
berpengharapan.  

Usai khotbah, dilanjutkan dengan persembahan pujian dari divisi PESTA dan ITS, serta 
pembagian kado Natal yang dipimpin oleh Yans. Sembari acara mencari kado, Ibu Yulia 
memanggil beberapa tamu untuk menyampaikan pesan dan kesan Natal tahun ini. 
Mereka adalah Mas Gunawan dari Perkantas Solo, Mas Sri Hastjarjo mantan staf 
YLSA, Mas Hardono juga mantan staf YLSA, dan Bapak Trisna Pradita suami staf 
Adiana Yunita. Di antara kesan dan pesan Natal, tamu undangan menyampaikan 
harapan untuk kemajuan YLSA di tahun 2015.  

Ada sesuatu yang spesial untuk perayaan Natal tahun ini. Sesudah ibadah berakhir dan 
staf menyanyikan lagu "We Wish You a Merry Christmas", saya berlari ke depan dan 
menginstruksikan kepada para pemain musik untuk menyanyikan lagu "Happy Birthday 
to Ibu Yulia". Para tamu yang datang rupanya kaget, juga Ibu Yulia. Akhirnya, perayaan 
Natal keluarga besar YLSA ditutup dengan lagu "Happy Birthday to Jesus".  

Kelahiran Kristus membawa sukacita dan damai sejahtera. Kami telah menerima 
sukacita dan damai sejahtera dari Kristus, maka sudah selayaknya kita membagikannya 
pula kepada semua orang yang kita temui. Kini, tugas bagi kita adalah menyampaikan 
Kabar Baik Yesus Kristus kepada sesama sehingga mereka juga mendengar Kristus 
dan beroleh jalan masuk kepada keselamatan.  

Selamat Natal 2014 dan Tahun Baru 2015. Gloria in excelsis Deo!  

Baca blog --> http://blog.sabda.org/2014/12/22/natal-ylsa-2014-nubuat-yang-terbuka/  

 
POKOK DOA PELAYANAN YLSA  

1. Kunjungan ke Keluarga Staf yang Lanjut Usia  
2. Pelayanan Instalasi dan "Booth" SABDA di STT Intheos  
3. Perayaan Natal YLSA 2014  
4. Persiapan Rapat Kerja Tahunan YLSA 2015 5. Pernikahan Staf YLSA  

1. Kunjungan ke Keluarga Staf yang Lanjut Usia 

Program bakti sosial yang telah direncanakan dalam rangka perayaan 20 tahun 
YLSA akhirnya terealisasi pada bulan Desember ini. Bakti sosial ini kami lakukan 
dengan mengadakan kunjungan ke rumah-rumah staf yang memiliki anggota 
keluarga yang sudah lanjut usia.  

http://blog.sabda.org/2014/12/22/natal-ylsa-2014-nubuat-
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Pokok doa: Berdoa agar kunjungan Natal ke keluarga-keluarga lanjut usia 
menjadi berkat khusus bagi keluarga staf YLSA. Biarlah kasih Tuhan dirasakan 
melalui kehadiran kami.  

2. Pelayanan Instalasi dan "Booth" SABDA di STT Intheos 

Pada minggu pertama dan kedua bulan Desember 2014, SABDA telah melayani 
guru-guru Pendidikan Agama Kristen dari wilayah Indonesia Barat dan Ambon 
yang sedang mengikuti program sertifikasi di STT Intheos, Surakarta. Bersyukur, 
tim SABDA dapat melakukan pelayanan instalasi Software SABDA ke lebih dari 
100 laptop peserta. Juga, mendapat kesempatan memberikan presentasi 
mengenai DVD Library Anak, serta membagikan produk-produk YLSA dengan 
membuka booth SABDA.  

Pokok doa: Doakan agar setiap laptop yang sudah di-instal Software Alkitab dan 
16 GB bahan-bahan kekristenan dapat menjadi berkat sehingga guru-guru di 
mana pun mereka berada dapat melayani Tuhan.  

3. Perayaan Natal YLSA 2014 

Perayaan Natal YLSA 2014 dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2014. 
Tema yang diangkat adalah "Nubuat yang Terbuka". Acara ini dihadiri oleh 
segenap staf, keluarga staf, dan sahabat-sahabat YLSA yang ada di Solo dan 
sekitarnya.  

Pokok doa: Puji Tuhan. Doakan agar perayaan Natal dapat menjadi inspirasi bagi 
setiap anak-anak Tuhan yang menggumuli pelayanan di YLSA sehingga semakin 
mengenal misi Allah di dunia ini.  

4. Persiapan Rapat Kerja Tahunan YLSA 2015 

Awal kerja Januari 2015 selalu diawali dengan Rapat Kerja (Raker) YLSA untuk 
membicarakan laporan 2014 dan rencana tahun 2015. Mulai tahun ini akan 
dibuat dua macam Raker, yaitu Raker Koordinator dan Raker dengan semua 
staf, masing-masing satu hari.  

Pokok doa: Berdoa agar melalui proses Raker ini, semua staf dapat semakin 
menggumuli visi dan misi YLSA sehingga secara bersama-sama dapat mencapai 
tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk tahun 2015.  

5. Pernikahan Staf YLSA 

Pada bulan Desember 2014 ini, salah satu staf YLSA, yaitu Sdri. Adiana, telah 
mengakhiri masa lajangnya dengan melaksanakan pernikahan pada tanggal 13 
Desember 2014.  
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Pokok doa: Doakan agar keluarga baru Sdri. Adiana terus takut akan Tuhan dan 
berkomitmen untuk hidup menjalankan rencana Tuhan.  
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Surat untuk YLSA  

1. AJ Djamin < via komentar Facebook > 

Jadi ingat waktu Ibu Yulia dan tim (kalau tidak salah ingat) pernah datang ke 
Rumah Persekutuan Perkantas Denpasar dan kami diberikan pemahaman 
melalui seminar IT untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak sekali anak-anak 
siswa dan juga mahasiswa yang perlu diperlengkapi dengan pemahaman dan 
pengetahuan tentang bagaimana berekspresi di era digital dan menggunakan 
teknologi informasi dengan benar. Semoga semakin ditambahkan lagi berkat 
supaya pelayanan tim SABDA semakin lebih lagi!  

Redaksi: Amin, Pak. Kami doakan pelayanan Perkantas Bali dan generasi muda 
di dalamnya terus dipakai menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat 
melayani! Tuhan Yesus memberkati.  

2. Jacob Tunya < via komentar Facebook > 

Yayasan Lembaga SABDA teruslah berbagi Manna Sorgawi agar ada jiwa-jiwa 
yang bisa diselamatkan.  

Redaksi: Kami mendorong semua anak-anak Tuhan untuk berbagi bahan- bahan 
bermutu bagi kemuliaan nama Tuhan.  

3. Belinda < belinda98@xxxxxx > 

Maju terus SABDA .... Sukses selalu.  

Redaksi: Terima kasih, Sdri. Belinda. Mari terus berkarya untuk melakukan yang 
terbaik bagi kemuliaan Tuhan.  
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Stop Press: Blog SABDA, Melayani dengan Berbagi  

Ingin tahu lebih jauh orang-orang yang ada di balik pelayanan Yayasan Lembaga 
SABDA < http://ylsa.org >? Apa saja yang dikerjakan dan bagaimana kesan-kesan 
pribadi mereka tentang pelayanan yang selama ini dikerjakan? Jawabannya ada di Blog 
SABDA < http://blog.sabda.org >!  

Situs Blog SABDA lahir dari kerinduan YLSA untuk berbagi visi sebagaimana yang 
Tuhan berikan untuk YLSA. Blog SABDA menjadi wadah bagi semua staf YLSA serta 
para mitra YLSA untuk saling berbagi cerita, pengalaman, pelajaran, dan pelayanan 
yang telah dikerjakan bersama-sama selama ini.  

Penasaran? Segera kunjungi Blog SABDA. Mari berbagi dan mari melayani. Tuhan 
Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Amin!  

  

http://ylsa.org/
http://blog.sabda.org/
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