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ICW 047/Januari/2000: Edisi Khusus
Alkitab
Salam Kasih

“

"Baca Kitab Suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh..."

”

Itu adalah sepenggal syair dari sebuah lagu sekolah minggu. Tetapi sampai tua umur
kita dan putih rambut kita, kita perlu terus bertumbuh Jika kita berhenti membaca
Firman Tuhan dan berdoa setiap hari, maka proses pertumbuhan akan terganggu, atau
bahkan mati sama sekali. Untuk itu ICW edisi khusus kali ini akan berisi informasiinformasi seputar Firman Tuhan (Alkitab). Lantas apa yang membuat Edisi kali ini
spesial? Bukankah semua orang Kristen sudah tahu Alkitab? Untuk mengetahui
jawabnya, silakan simak sajian kami kolom demi kolom berikut ini.
Kolom SELINTAS SITUS WEB akan mengulas Situs-situs Program Alkitab, yakni Situs
SABDA, DigiMedia Biblika, Lembaga Alkitab Indonesia, Chinese Christian Internet
Mission, dan Situs The Four Gospel. Sedangkan Milis "SABDA-Net" akan mengisi
kolom
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Selintas Situs Web
•

SABDA-WEB (ALKITAB ON-LINE)

SABDA-Web adalah manifestasi program SABDA© dalam bentuk HTML sehingga
program ini dapat digunakan secara On-Line dan tersedia di internet. Secara umum isi
SABDA-Web tidak jauh berbeda dengan isi di dalam program SABDA© karena bahanbahan dalam SABDA-Web merupakan hasil konversi dari bahan-bahan yang berada di
dalam program SABDA©. Perbedaannya terletak pada antarmuka menu
penggunaannya. Namun perlu diketahui bahwa tidak semua bahan dalam program
SABDA© berada dalam SABDA-web walaupun dalam rencana masa mendatang
keseluruhan isi program SABDA© akan dikonversikan ke bentuk SABDA-Web juga.
SABDA-Web ini dibangun dengan maksud untuk memudahkan orang-orang dalam
menemukan sumber-sumber Alkitab dan Biblika yang berbahasa Indonesia di internet.
Untuk lebih jelasnya, silakan mengunjungi situs SABDA-Web di alamat:
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/
•

DIGIMEDIA BIBLIKA

Situs DigiMedia Biblika ini merupakan situs yang berisi penjelasan tentang salah satu
Program Alkitab. Versi 1.9.9e adalah versi terbaru dari Program Alkitab ini. Versi
tersebut memiliki database yang sekaligus memuat dua versi Alkitab dalam Bahasa
Indonesia, yaitu versi Terjemahan Resmi dan Bahasa Indonesia Sehari-Hari. Hanya
dengan satu penekanan tombol saja, maka Anda bisa melakukan perpindahan dari satu
versi ke versi lainnya dengan cepat. Menurut pembuatnya, program Alkitab ini dapat
didownload dan disebarluaskan secara cuma-cuma asal tidak dimanfaatkan untuk
mencari keuntungan pribadi. Sayang, program ini hanya dapat diakses pada komputer
yang menggunakan program Windows 95/98 dengan RAM minimal 8 MB. Untuk
informasi dan keterangan lebih lanjut, silakan berkunjung ke alamat berikut ini:
http://www.geocities.com/SoHo/Atrium/4882/DigiMedia/
•

LEMBAGA ALKITAB INDONESIA (LAI)

Perintisan Lembaga Alkitab ini berawal dari kerinduan Thomas Charles melihat setiap
orang memiliki Alkitabnya sendiri dalam bahasa mereka masing-masing. Dan
keinginannya terpenuhi. Hingga akhirnya pada tahun 1954 Lembaga Alkitab Indonesia
menjalankan pelayanan mereka mewujudkan kerinduan Thomas Charles. Dalam
pelayanannya LAI bertujuan menyebarkan Alkitab dan bagian-bagiannya seluas
mungkin, dengan format dan penampilan yang cocok bagi para pembaca, dalam
bahasa yang mudah dimengerti, serta dengan harga yang terjangkau masyarakat pada
umumnya.
Situs Web LAI ini merupakan salah satu bentuk pelayanan LAI kepada masyarakat.
Informasi-informasi yang ada dalam Situs dengan dua bahasa pengantar ini (Indonesia
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dan Inggris) antara lain: Pelayanan Alkitab di Indonesia, Penerbitan Alkitab,
Penyebaran Alkitab, dan juga penerjemahan Alkitab ke bahasa Indonesia dan bahasa
daerah di Indonesia. Selain itu, Situs ini juga memuat Daftar harga produk LAI,
himbauan untuk menjadi Sahabat Alkitab, Warta Sumber Hidup, dan Proyek
Penerjemahan.
Untuk mengenal lebih jauh pelayanan LAI ini, silakan berkunjung ke alamat berikut:
http://www.alkitab.or.id
•

CHINESE CHRISTIAN INTERNET MISSION (CCIM)

Situs ministry dalam dua bahasa, Inggris dan China ini memiliki fasilitas untuk
mempelajari Alkitab dan menyediakan Alkitab dalam berbagai versi (tentu saja dalam
dua bahasa di atas). Klik halaman "BIBLE" dan anda akan menemukan Alkitab tersebut.
Situs ini menyediakan lebih dari satu versi bahasa, yaitu King James Version, Bible in
Basic English, Chinese Simplified Version (GB encoded), dan Chinese Traditional
Version (Big5 encoded). Juga disediakan alat-alat untuk mempelajari Alkitab (Bible
Study Tool) seperti Interlinear, Search in Bible, dan Bible Study Guide. Tidak hanya itu,
situs ini juga menyediakan "Bible Resource", yakni Download Bible, Add "Search in
Bible" on your page, Bible Bookstore, Bible Links dan link ke sumber-sumber Alkitab
lainnya. Untuk informasi selengkapnya, segera kunjungi Situs Alkitab yang cukup bagus
ini di alamat:
http://www.ccim.org
•

THE FOUR GOSPELS

The Four Gospels adalah Situs yang mengulas secara khusus 4 kitab Injil. "Injil" berarti
"kabar baik" dan dalam Perjanjian Baru kita mengenal 4 kitab Injil, Matius, Markus,
Lukas, dan Yohanes. Ulasan 2 Injil pertama (Matius dan Markus) dapat kita temui di
halaman muka dari Situs ini, berbeda dengan ulasan Injil Lukas dan Yohanes, untuk
membacanya anda perlu melompat ke halaman yang berbeda. Injil Yohanes disajikan
lebih lengkap dari 3 Injil yang lain. Namun pada dasarnya keempat Injil ini sama-sama
memperkenalkan Yesus sebagai Anak Allah dan Anak Manusia, mujizat-mujizat yang
dilakukan Yesus sampai pekerjaan penyelamatan yang dilakukan Yesus. Dan selain itu,
Situs ini pun memuat kisah hidup si penulis Kitab dan hubungan mereka dengan Yesus
dan bagaimana Yesus mengubah hidup mereka. Yang menarik dalam Situs ini yaitu
adanya pertanyaan untuk menantang respon pengunjung atas Injil yang dibacanya. Jika
anda klik kata bergaris bawah pada pertanyaan tsb maka anda akan mendapati langkah
"ajaib" yang dapat mengubah hidup anda! Sebab itu, segera kunjungi Situs ini dan raih
berkat-Nya di:
http://www.domini.org/gospels/
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Seputar Milis
•

SABDA-NET

SABDA-Net adalah milis pendukung bagi para pengguna SABDA© karena melalui
SABDA-Net pengguna program ini bisa bertanya dan menyalurkan inspirasi, ide-ide,
usulan bahan serta berperan dalam pengembangan program SABDA© selanjutnya.
Selain mendukung SABDA©, milis ini juga berusaha menjadi katalisator dan
infrastruktur bagi para pengguna software Alkitab lain dalam usaha memasyarakatkan
dan menyebarkan program Alkitab ke seluruh masayrakat Kristen Indonesia.
Secara otomatis, setiap anggota SABDA-Net akan terdaftar dalam ISA (Ikatan Software
Alkitab), suatu divisi pelayanan di bawah YLSA yang secara resmi bertugas memberi
dukungan penuh bagi penggunaan software Alkitab atau komputer secara umum untuk
kepentingan pelayanan masyarakat Kristen Indonesia. Di dalam perkembangan
selanjutnya, SABDA-Net juga akan berperan dalam mendukung teknologi. Hal ini
berarti, para anggota ISA dapat mengetahui perkembangan software Alkitab, proyekproyek SABDA dan masalah-masalah teknis lainnya.
SABDA-Net memiliki empat Milis. Masing-masing Milis tersebut memiliki fokus dan
penekanan yang bervariasi sesuai dengan jenisnya. Milis-milis tersebut adalah:
SABDA-Net-Info.
Milis ini adalah Milis publikasi elektronik dari SABDA. Segala informasi terbaru baik
mengenai program SABDA© atau program-program lainnya yang berada dibawah
tanggung jawab divisi software akan diumumkan melalui Milis ini. Bagi anda yang ingin
mendapat informasi up-to-date dari SABDA©, maka Milis inilah tempatnya. <subscribesabda-net-info@xc.org>
SABDA-Net-Support.
Forum ini khusus menjawab bagi para pengguna SABDA© yang memiliki masalah yang
berhubungan dengan software tersebut. Mulai dari instalasi sampai dengan hal-hal
teknis, maupun bug-bug yang terdapat dalam SABDA© dapat diinformasikan dan
ditanyakan dalam forum ini. Para pemula sangat dianjurkan untuk mengirim
pertanyaan/informasi melalui forum ini. <subscribe-sabda-net-support@xc.org>
SABDA-Net-Diskusi.
Forum ini adalah forum khusus bagi para pengguna SABDA© yang ingin berdiskusi
seputar masalah software in dan penggunaannya dalam pelayanan dan kebutuhan
sehari-hari. Masalah-masalah teknis menyangkut program tidak dibicarakan dalam
forum ini melainkan cara pemanfaatan program SABDA© yang dapat membantu
menambah pengertian yang mendalam dari pengguna program tentang FIRMAN
TUHAN. <subscribe-sabda-net-diskusi@xc.org>
SABDA-Net-Dev.
Forum ini khusus bagi orang-orang yang tertarik untuk ikut bersama- sama dengan tim
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developer SABDA© dan Divisi Software YLSA membantu membangun proyek-proyek
pelengkap SABDA© yang nantinya akan disebarluaskan ke seluruh masyarakat Kristen
Indonesia. Forum ini membicarakan proyek-proyek pengembangan SABDA pada masa
kini dan masa depan. <subscribe-sabda-net-dev@xc.org>
Untuk informasi selengkapnya dapat anda lihat dalam Situs Web SABDA di alamat:
http://www.sabda.org/sabda/sabdanet.htm
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Liputan Dunia Internet: Sabda© (Software Alkitab, Bibilika,
Dan Alat-Alat)
SABDA© atau Online Bible versi Indonesia adalah program Alkitab yang tercipta
sebagai hasil kerjasama antara Yayasan Lembaga SABDA, Online Bible, Lembaga
Alkitab Indonesia, dan sejumlah penerbit- penerbit Kristen Indonesia. Program ini
sangat bermanfaat untuk digunakan dalam proses kegiatan mempelajari dan menelaah
Firman Allah baik oleh para pendeta, dosen, mahasiswa teologia, maupun bagi kaum
Kristen awam.
Program SABDA© dan isinya telah dirancang sedemikian rupa hingga sangat mudah
dioperasikan. Anda dapat dengan mudah mencari frasa, pasal, dan ayat-ayat di dalam
Alkitab dengan ratusan ribu referensi silang dari seluruh bagian Alkitab. Selain itu
tersedia juga sistem pokok-pokok maupun topik-topik yang tersebar di seluruh Alkitab,
dan lain-lain. Di dalam SABDA© anda akan mendapatkan :
1. Teks Alkitab dalam berbagai versi dan bahasa, antara lain: Alkitab TB
(Terjemahan Baru) dan BIS (Bahasa Indonesia Sehari-hari) dari Lembaga Alkitab
Indonesia, Alkitab Authorised Version, Alkitab bahasa Yunani (IGNT) dan Ibrani
(BHS), dan masih banyak lagi.
2. Fasilitas konkordansi dan pencarian ayat menggunakan modul-modul Alkitab
yang ada. Fasilitas pencarian ini dapat menggunakan metode Boolean search
dengan tanda-tanda AND (&), OR (), NOT (~) dan lain-lain.
3. Fungsi Klik Ganda pada sebagian besar kata-kata dalam bahan SABDA©, baik
Alkitab, Topik, maupun Catatan Ayat akan menampilkan penjelasan (kamus) dari
kata-kata yang bersangkutan.
4. Sistem Topik yang berisi ribuan topik-topik Alkitab beserta pembahasannya yang
saling terhubung dengan link-link internal.
5. Sistem referensi silang ayat yang berisi ± 150.000 ayat referensi bahasa
Indonesia dan ± 650.000 ayat referensi bahasa Inggris, dan beberapa sistem
Catatan Ayat yang lengkap.
6. Kamus Alkitab dan Leksikon bahasa Yunani serta Ibrani.
7. Sistem catatan ayat pribadi yang memungkinkan kita membuat catatan pribadi
yang terintegrasi di dalam sistem.
8. "Rak buku elektronik" -- yang berisi koleksi buku-buku menarik, antara lain bukubuku teologia, bahan-bahan renungan pribadi, pokok-pokok doa, bahan PA, serta
bahan-bahan bacaan Kristiani lainnya dengan beragam tema misalnya:
katekisasi, pemuridan, penginjilan, doa, renungan, kesaksian, dan lain-lain.
9. Sejumlah gambar-gambar (peta dunia alkitab) dengan resolusi tinggi dapat
digunakan sebagai referensi untuk bahan-bahan yang dipelajari.
10.Dan lain-lain...
Selain SABDA©, dalam CD-ROM yang didistribusikan oleh YLSA anda akan
menemukan juga bahan-bahan berikut ini:
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1.
2.
3.
4.

Program SABDA© (Instalasi, Program versi DOS, Win16, Win32).
SABDA-Web (Program SABDA© dalam bentuk HTML).
Situs-situs di bawah http://www.sabda.org/
Cerita Alkitab untuk Anak -- BibleLand Cerita Alkitab untuk anak "BibleLand"
(TM) adalah program yang menampilkan 30 cerita bergambar Alkitab pilihan
untuk anak-anak dalam bahasa Inggris.
5. SABDA-Lite (versi Disket) SABDA-Lite adalah program SABDA© versi Demo
(dan dirancang untuk di-copy dengan Disket 'Floppy').
6. Situs-situs web dibawah YLSA

SABDA© didistribusikan dalam bentuk CD-ROM secara cuma-cuma atau GRATIS bagi
siapa saja yang berminat memilikinya. Oleh karena Firman Tuhan telah dianugerahkan
untuk semua orang secara cuma-cuma, maka tidak ada alasan bagi YLSA untuk
memperjualbelikan software Alkitab yang berisi Firman Tuhan ini! Dengan motivasi
yang demikian YLSA menciptakan suatu sistem distribusi yang disebut dengan sistem
distribusi "multi giving" di mana setiap orang yang telah menerima SABDA© dapat ikut
serta menyebarkannya bagi orang lain.
Demikianlah program SABDA© ini dibangun untuk membuka paradigma baru bagi
masyarakat Kristen Indonesia bahwa lewat teknologi pun Firman Tuhan dapat dinikmati
dan disebarluaskan.
Cara pemesanan SABDA© adalah sebagai berikut: Mengisi formulir pemesanan secara
on-line atau mendownload versi teks di situs web:
http://www.sabda.org/sabda/order.htm
Mengirimkan kembali formulir tersebut kepada YLSA melalui e-mail ke:
<order-SABDA@sabda.org>
atau mengirimkan secara langsung ke alamat YLSA:
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)
Kotak Pos 25/SLONS, Surakarta 57135
Jawa Tengah - INDONESIA
Kerinduan YLSA ialah semakin banyak orang bisa membaca Alkitab dan mendapatkan
kemudahan untuk mempelajari satu-satunya penyataan Allah yang tertulis ini dengan
sistem penafsiran yang sehat, juga semakin banyak orang Kristen dan pelayan-pelayan
Tuhan yang mengerti dan melaksanakan kehendak Tuhan serta menjalankan Amanat
Agung Yesus Kristus.
Sumber: SABDA©

Stop Press
•

DOWNLOAD SABDA-LITE
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Divisi Software dan Internet YLSA telah meng-upload SABDA-Lite versi windows ke
dalam Situs Web SABDA. SABDA-Lite ini adalah program SABDA© dalam bentuk
sederhana. Program ini adalah program preview dan demo dari program SABDA© yang
lengkap. SABDA-Lite dapat di download secara bebas dan dapat dibuat mirror di situssitus web lainnya.
Ukuran program ini masing-masing adalah 1.7MB (versi DOS) dan 3MB (versi WIN9x)
Kunjungi situs web SABDA untuk mendapatkan informasi tentang program ini.
http://www.sabda.org/sabda/sbdlite.htm
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Tips:Memblokir Banner Iklan (Dengan Microsoft IE 5.0)

Siapa yang menyukai banner iklan Web? Tentu semua orang akan merasa risih dengan
munculnya banner iklan tsb. Untuk segera memblokirnya, anda dapat mencoba sebuah
tool berikut ini.
Sebuah shareware bernama @Guard dapat anda download dan coba secara gratis (bila
ingin memilikinya, anda harus bayar biaya registrasi sebesar US$ 30). Tool ini selain
memblokir banner iklan, dia ini juga dapat memblokir cookies dan musik latar belakang
dan unsur- unsur yang memboroskan bandwidth. Software ini juga dapat bertindak
sebagai tembok penghalang (firewall) yang akan membatasi akses penyelinap ke PC
anda yang sedang terhubung ke internet. Untuk men- dapatkan Tool ini, silakan
berkunjung ke alamat berikut:
http://www.pcworld.com/fileworld/filedescription/0,1458,6049,00.htm
Sumber: InfoKomputer

Surat Anda
Dari: YAYASAN BINA AWAM
>Adalah Yayasan Pelayanan Kristen sejak tahun 1982 yang bergerak dalam
>bidang pelayanan literatur (Kursus Alkitab Tertulis, Makalah Sahabat
>Awam, Traktat & telah menulis 24 Buku) dan pelayanan ceramah dan
>seminar pembinaan yang bersifat aktual, populer, kritis, apologetis
>dan alkitabiah. Untuk informasi lengkap mengenai YBA silahkan membuka:
>
http://www.melsa.net.id/~yba/ , atau
>
http://www.in-christ.net/yba
Redaksi:
Kami mengucapkan terima kasih atas informasi yang anda kirimkan. Semoga
bermanfaat bagi para pembaca ICW, Tuhan memberkati.
Dari: Alfian Kusumadjaja. SE
>Syalom,
>Kami dalam hal ini membutuhkan CD-ROM Kitab suci yang berbahasa
>Indonesia, apakah anda punya, dan dimana saya mendapatkannya dalam
>arti saya bermaksud ingin membeli nya ? berapa harga nya ? tolong
>kami diberi informasi OK, saya tunggu berita dari anda, dan atas
>kebaikan dan kerjasama anda yang baik tentu Tuhan yang membalas Nya,
>Amin.
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Redaksi:
Informasi tentang ini dapat anda baca langsung di kolom Liputan Dunia Internet dan
kolom Info Terbaru.
Dari: Setio Hartanto
>Setio punya informasi URL tentang situs "Christmas" untuk "edisi
>Natal" ??
> SITUS NATAL : Christmas99
>
http://www.christmas99.com
>Christmas99 menjadi sumber berharga bagi mereka yang
>menggali Natal kali ini. Situs ini berbagi banyak dengan
>Anda, termasuk resep, dekorasi, hiburan, email dari Santa, tool
>untuk mengirim ecard.

Redaksi:
Kami berterima kasih atas informasi yang anda berikan. Semoga menjadi manfaat bagi
kita semuanya.

Info Terbaru
•

PROGRAM SABDA© KINI HADIR UNTUK ANDA

Setelah menghabiskan masa penantian yang cukup panjang, SABDA© (Software
Alkitab, Biblika Dan Alat-alat) kini telah hadir untuk anda. Program SABDA© ini mulai
diditribusikan pada awal tahun 2000 sebagai hadiah bagi masyarakat Kristen Indonesia
dalam memasuki milenium ketiga.
Program SABDA© didistribusikan secara GRATIS demi menyebarluaskan Firman
Tuhan dan menolong orang Kristen untuk bertumbuh imannya melalui penggunaan
teknologi (komputer).
Jika anda tertarik memiliki program Alkitab ini, silakan menghubungi bagian pemesanan
SABDA©. Informasi selanjutnya dapat anda baca dalam kolom Liputan Dunia Internet
atau dengan mengunjungi Situs Web SABDA di alamat:
http://www.sabda.org/sabda/
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ICW 048/Februari/2000: Edisi Ulang Tahun
ICW
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Happy birthday to ICW !! Tanpa terasa sudah satu tahun ICW ada dan melayani anda
(tepatnya pada tanggal 25 Januari). Kami bersyukur pada Tuhan khususnya untuk para
pembaca setia ICW yang membuat kami selalu bersemangat melayani.
Sehubungan dengan hari ulang tahun ICW ini, SELINTAS SITUS WEB akan mengulas
seputar Situs-situs ulang tahun. Kami yakin Situs-situs tersebut menarik untuk anda
kunjungi.
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Selintas Situs Web

Berikut ini adalah Situs-situs menarik berbahasa Inggris yang memuat segala sesuatu
tentang ulang tahun.
•

SITUS KARTU ULANG TAHUN

Situs-situs berikut ini berisi berbagai kartu ulang tahun menarik yang bisa anda kirimkan
bagi sobat, teman, orangtua, dan orang- orang yang dekat dengan anda. Ada berbagai
pilihan, seperti e-cards, digital postcards, virtual postcards maupun multimedia
postcards. Bahkan ada juga Situs yang menawarkan 'singing birthday cards' dengan
bermacam-macam style seperti rock, pop, blues, dll. Ingin yang lebih seru dan unik?
Sebuah Situs web khusus kartu-ulang tahun menawarkan kartu ultah yang dilengkapi
dengan dynamic html animation dan screen saver yang cantik! Ingin segera ikutan?
Arahkan browser anda ke alamat-alamat berikut ini:
http://www.happybirthdaytoyou.com
http://www.postcards.com/birth.shtml
http://www.abcissa.simplenet.com/501/
http://www.bluemountain.com
http://www.e-cards.com
http://www.zapa-free-stuff.com/birthday-cards.html
http://www.islandartcards.com/shop/happybday.html
http://www.123cards.com/birthday/
•

KATAKANLAH DENGAN BUNGA..!!

Mengucapkan selamat ultah dengan kartu? Itu sudah biasa! Dua Situs di bawah ini
menyediakan pilihan lain untuk mengucapkan selamat ultah yaitu ucapan selamat ultah
yang disertai dengan bunga atau buket (bouquet) virtual dalam Situs-situs ini untuk
orang-orang yang dekat dengan anda. GRATIS!! Kunjungilah Situs-situs berikut ini:
http://www.virtualflorist.com/
http://birthdayflower.thebluegrotto.com/
•

ULTAH UNTUK ANAK-ANAK

Situs-situs ini mengungkap beberapa cara dan trik-trik menarik untuk merayakan ultah
buah hati anda! Termasuk rencana dan persiapan apa saja yang perlu diperhatikan
untuk sebuah ultah; seperti permainan, sport, dan kegiatan menarik lainnya! Kostum
yang lucu, asesoris, dan perlengkapan ultah anak-anak diulas tuntas dalam Situs-situs
ini. Selain itu, sebuah Situs juga mengajak anak-anak mengaktifkan daya imajinasi
mereka dengan merenungkan 'seberapa tua mereka'.Untuk informasi selengkapnya,
silakan berkunjung ke alamat-alamat berikut ini!
http://www.costumekids.com
http://www.birthday-express.com
http://www.birthdaywonderland.com
http://www.birthdayinabag.com
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http://www.ekids.net
http://www.broadwaybirthday.com
•

BALON-BALON, LILIN, DAN KUE TART

Bagaimana dengan balon, lilin dan kue tart? Melalui Situs-situs ini anda dapat
mengirimkan balon, menyalakan lilin dan memotong kue tart pada layar komputer anda!
Caranya? Lihat dalam alamat-alamat berikut ini!
http://www.birthday-ballons.com
http://www.hyby.com

Seputar Milis
Publikasi Elektronik
•

CC MUSIC MINISTRY

CC Music Ministry hadir dan siap melayani anda melalui musik rohani. Anda akan
menerima kiriman artikel, MP3, profil artis, dan juga bahasan hal-hal lain seputar dunia
musik Kristen. Selain itu, anda juga bisa berpartisipasi aktif dalam Milis ini demi
kemajuan dunia musik Kristen di Indonesia.
Untuk bergabung, silakan kirim email ke alamat berikut ini:
<ccmm-subscribe@eGroups.com>
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Liputan Dunia Internet: Menggunakan FTP (File Transfer
Protocol)

FTP(File Transfer Protocol) adalah metode klasik untuk melihat dan men-download filefile dari internet. Salah satu manfaat dalam mengunjungi Situs FTP adalah
mendapatkan driver-driver lama bagi perangkat keras komputer anda serta patches
(penyempurnaan) bagi perangkat lunak lama yang anda miliki. Tampilan FTP memang
tidak secanggih Web, tapi aksesnya lebih cepat karena komputer anda tidak perlu
menampilkan gambar seperti pada Web. Dengan demikian metode ini cukup membantu
anda yang memiliki modem atau koneksi berkecepatan rendah. Anda bisa
menggunakan browser Internet Explorer atau Netscape Navigator untuk mengunjungi
Situs FTP, cukup mengetikkan alamat di kolom Address. Dan berikut ini adalah daftar
alamat beberapa FTP yang masuk dalam kategori terbaik:
Beberapa tool, plugin dan patches untuk Adobe Inc. dan Corel Inc.
ftp.adobe.com/pub
ftp.corel.com/pub
Program dan informasi terbaru tentang produk komputer/hardware
ftp.compaq.com
ftp.ti.com/pub
Beberapa game demo dan gambar-gambar menarik
ftp.lucasarts.com
ftp.epicgames.com
Patch dan update program-program Microsoft
ftp.microsoft.com
Antivirus
ftp.symantec.com
Informasi dan update tentang modem
ftp.usr.com
ftp.hayes.com
Setelah anda sampai di direktori utama dari sebuah Situs FTP dan tidak tahu kemana
harus pergi, carilah direktori bernama PUBLIC atau PUB. Direktori ini biasanya berisi
hal-hal lain yang banyak dicari oleh para pemakai komputer. FTP hanya akan
menampilkan informasi terdiri dari nama file dan direktori. Namun jika anda
menginginkan informasi yang lebih detail, cari dan baca isi dari file bernama
INDEX.TXT atau semacamnya, yang secara umum ada pada sebagian besar Situs
FTP. Dan jika anda menemui file berekstensi .HTM atau .HTML, bisa dipastikan itu
adalah versi Web dari daftar file atau indeks yang tersedia bagi Situs tersebut. Klik file
tersebut agar ditampilkan isinya oleh browser anda.
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Sumber: Trik Internet

Stop Press
•

RALAT

Dalam ICW Edisi minggu y. l. ada kesalahan dalam pemberian nomor penerbitan. ICW
yang terbit minggu ke 3 bulan Januari y.l. seharusnya adalah Edisi nomor 047 bukan
048. ICW edisi 048 adalah yang terbit minggu pertama bulan Pebruari ini. Untuk itu
kami mohon maaf atas kesalahan tersebut. Dengan demikian kesalahan telah kami
ralat. Terima kasih atas perhatiannya.
•

JAWABAN QUIS EDISI ALKITAB DAN DAFTAR NAMA 10 PENGIRIM
PERTAMA YANG

BERHAK MENDAPATKAN CD-ROM SABDA!!

"I once made a reMARK about the hidden books of the Bible. It was a luLU KEeping
people looKING So hard for fACTS...and for others it was a REVELATION. Some were
in a JAM, ESpecially since the names of the books were not capitalized. But the tRUTH
finally struck home to NUMBERS of our readers. To others it was real JOB. We want it
to be A MOSt fascinating few moments for you. yES! THERe will be some easy ones to
spot. Others may require JUDGES to help them. I will quickly admiT IT USually takes a
minister to find one of them, and there will be loud LAMENTATIONS when it is found. A
little lady says sHE BREWs a cup of tea so she can concentrate better. See how well
you can comPETE. Relax now, for there really are sixteen names of the books of the
Bible in this paragraph."

Jadi ke-16 nama Kitab yang ada dalam paragraf di atas adalah: MARK, LUKE, KINGS,
ACTS, REVELATION, JAMES, RUTH, NUMBERS, JOB, AMOS, ESTHER, JUDGES,
LAMENTATIONS, HEBREW, PETER.
Berikut ini adalah nama-nama 10 pengirim pertama yang berhak mendapatkan CDROM SABDA.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Markus_d
Oetomo Rully S
Serena Chen
Julia
PSuryadi
Courtrier
Patricia E. Gaspersz
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8. Dani Talaar
9. Steve Widjojo
10. Tanari
Sekali lagi kami ucapkan SELAMAT!

Tips:Download Cepat Dengan Ftp (Pada IE)
Jika anda sudah tahu persis nama file dan Situs FTP yang akan didownload (misal dari
majalah atau buku), ketikkan secara lengkap alamat dan nama file tersebut dalam
kolom Address dari browser internet anda. Maka proses download akan segera dimulai.

Surat Anda
Dari: Michael Bastian
>Sebagai masukan, ada beberapa informasi ttg Situs DigiMedia:
>Situs DigiMedia Biblika ini merupakan situs yang berisi penjelasan
>tentang salah satu Program Alkitab dengan Versi yang terbaru
>sekarang adalah v. 2.4 dengan beberapa perbaikan dan tambahan
>(misalnya dengan tambahan Alkitab versi King James)
>Alamat terbaru dari Situs ini adalah:
>
>
http://dmedia.or.id/index.htm
>
>Semoga menjadi masukan, Tuhan memberkat pelayanan anda.
>GOD bless you,
Redaksi:
Terima kasih atas informasi yang anda kirimkan. Situs ini telah kami ulas pada ICW
edisi sebelumnya.
Dari: Frans Winata
>Ytk Moderator ICW,
>Saya mengucapkan "Selamat Hari Natal 1999 dan Tahun Baru 2000"
>kepada seluruh staf ICW. Kiranya di tahun baru Tuhan memberikan
>lebih banyak semangat melayani. Saya ingin bertanya, dimanakah saya
>bisa mendapatkan lagu-lagu nyanyian abad 19 yang banyak
>diterjemahkan ke dalam buku Kidung Jemaat dan Nyanyikanlah Kidung
>Baru, dalam bentuk tesk aslinya (bahasa Inggris). Terima kasih atas
>perhatian dan informasinya. Tuhan memberkati.
Redaksi:
Terima kasih atas ucapan selamat yang anda berikan, GBU-2. Dan untuk sementara ini
kami belum mempunyai informasi ttg hal tsb. Seandainya diantara pembaca
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mengetahuinya, jangan segan-segan mengirimkannya kepada kami, kami akan
berterima kasih sekali.

Info Terbaru
•

PENAMBAHAN KOLOM BARU DI ICW

Karena kadang-kadang kami menerima surat yang berisi informasi kegiatan (seminar,
kebaktian, KKR, dll.) atau lowongan pekerjaan untuk pelayanan, atau permohonan
bantuan untuk mendapatkan informasi khusus/tertentu, maka mulai ICW edisi yang
akan datang kami akan menambah satu kolom baru yang akan kami namakan:
Kolom: BURSA PARIWARA
Kolom ini bertujuan untuk membantu organisasa/gereja/pribadi yang membutuhkan
pertolongan dalam menyebarkan berita kegiatan pelayanan atau informasi
lowongan/kebutuhan lain yang bersifat umum. Untuk itu silakan menulis kepada redaksi
di alamat:
bursa-ICW@sabda.org
•

INFORMASI CD-ROM SABDA

CD-ROM SABDA yang berisi program Alkitab SABDA© (Software Alkitab, Biblika Dan
Alat-alat) atau Online Bible versi Indonesia telah mulai didistribusikan kepada para
pemesan yang telah mengisi dan mengirimkan formulir pemesanannya kepada
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) sebagai developer software ini. Jika anda belum
memiliki Software Alkitab ini, silakan mengisi formulir pemesanan yang disediakan di
Situs Web SABDA:
http://www.sabda.org/sabda/order.htm
Ingat, Software ini GRATIS sehingga anda tidak perlu membayar untuk memiliki
software dan CD-ROM ini. Oleh sebab itu, bergegaslah... jangan sampai anda
ketinggalan!!
Informasi lebih lengkap mengenai Software ini dapat anda temukan dalam Situs Web
SABDA di alamat:
http://www.sabda.org/sabda/
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ICW 049/Februari/2000: Edisi Khusus
Valentine
Salam Kasih
Shallom,

Tanggal 14, bulan Pebruari berarti siap-siap untuk mencari sesuatu yang PAS buat
"someone" yang dekat di hati, ya nggak? Simaklah sajian-sajian kami di EDISI
KHUSUS VALENTINE ini.
Pada SELINTAS SITUS WEB anda akan menjumpai review dari beberapa Situs Kristen
yang mengupas hari Valentine, sedangkan Milis e-Siswa akan mengisi kolom Seputar
Milis "BE MY VALENTINE...", adalah FOKUS edisi kali ini dan sebuah puisi akan
menghiasi SELINGAN kita saat ini.
Tahukah anda bahwa Situs Web dapat menjadi tempat penyimpan file yang cukup
handal? Ulasannya dapat anda temukan dalam LIPUTAN DUNIA INTERNET. Silakan
mencoba tips penyimpanan otomatis pada Netscape Navigator yang informasi dapat
ditemui dalam kolom Tips Tidak ketinggalan, simaklah INFO TERBARU dan STOP
PRESS dari kami untuk mendapatkan informasi terkini dari redaksi.
Demikian sekilas isi dari edisi 49 ini, selamat menikmati dan HAPPY VALENTINE'S
DAY bagi seluruh pembaca ICW yang setia!
Tuhan memberkati.
Salam kasih,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

VALENTINE'S DAY EVANGELISM ACTS INTERNATIONAL'S (ACTSI)

Situs ini berisi beberapa pelayanan istimewa di hari valentine. Anda dapat menyimak
beberapa artikel seperti, "The Art of Staying in Love", "The Color of Love", "The Garden
of the Heart", dll. Misi penginjilan mewarnai Situs ini, misalnya artikel yang berjudul
"Unconditional Love", di sini mereka akan mendapati presentasi Injil saat mereka
berkunjung ke Situs ini. Info selengkapnya dapat anda simak di alamat berikut ini:
http://www.gospelcom.net/actsi/valentinesday.htm
•

BACK TO THE BIBLE (BTTB) - Valentine

Untuk merayakan hari Valentin Situs ini mengangkat kesaksian "Love Knows No
Limits," sebuah kesaksian yang mengingatkan kita akan kasih Allah yang tiada
batasnya. Dan Situs ini juga membuka ruang kesaksian bagi para pengunjungnya. Anda
rindu menyaksikan kasih Allah dalam hidup anda? Silakan berkunjung ke Situs ini di
alamat:
http://www.backtothebible.org/knowgod/valentine_2000.shtml
•

GOD'S VALENTINE

Apakah hari valentin itu hanya berbicara seputar hubungan antar lawan jenis? Tentu
tidak! Kunjungi Situs ini dan anda akan tahu jawabnya. Bukan itu saja! Anda juga akan
tahu hubungan antara Valentin dengan iman Kristen, makna sebenarnya dari hari
valentin, dan bagaimana seorang Kristen (seharusnya) merayakan hari valentin. Untuk
mengunjungi Situs yang cukup bagus ini, tinggal klik alamat berikut ini:
http://members.carol.net/~asmsmsks/valentin.htm
•

CHRISTIANITY ONLINE

Situs Christianity Online berisi artikel-artikel menarik tentang valentin. Bagi anda yang
penasaran ingin tahu bagaimana hari Valentin lahir, Situs ini pasti menarik untuk
dikunjungi. Judul-judul yang ditampilkan antara lain: siapakah St. Valentine, sejarah hari
valentin, bahkan disediakan juga kartu-kartu valentine yang bisa dikirim ke "someone
special", toko valentine online yang menawarkan buku, music, video, majalah, dll. Untuk
berkunjung, silakan klik alamat berikut ini:
http://www.christianityonline.com/fun/holidays/valentines/
•

VALENTINE LOVE LETTERS

Situs-situs ini adalah gudangnya informasi tentang valentin. Dapat dikatakan Situs-situs
ini adalah direktori khusus tentang valentin. Mulai dari sejarah valentin hingga resep
masakan untuk bervalentin ria. Kartu, bunga, permainan, dan masih banyak link yang
lainnya. Untuk memperoleh informasi sebanyak-banyaknya, segera klik alamat-alamat
di bawah ini dan selamat bervalentine ria..
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http://www.gospelcom.net/peggiesplace/valentine.htm
http://www.annieshomepage.com/valentines.html
•
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VALENTINE LINKS

Ingin merayakan valentine bersama dengan anak-anak tapi bingung bentuk acaranya?
Jangan bingung lagi, kunjungi Situs ini dan anda akan mendapat informasi yang anda
inginkan. Mulai dari kartu, clipart, puzzles, gambar-gambar untuk diwarnai, permainan
dan masih banyak kegiatan menarik lainnya. Untuk itu, segera arahkan browser anda
ke Situs berikut ini:
http://www.wcnet.org/~kbrandt/valentin.htm

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

E-SISWA

Milis ini merupakan Milis ajang diskusi dan ngobrol bagi para remaja Kristen <siswa
SMP dan SMU>. Pasti asyik deh ngobrol- ngobrol dengan sesama teman sebaya
Kristen untuk "cur-hat", apalagi ngobrol soal cinta, pacar, teman hidup, narkoba, dll.
pasti akan menolong kalian untuk mengetahui lebih banyak bagaimana remaja Kristen
harus bersikap. Gabung, yuk... kalian sekaligus bisa kenalan dengan remaja Kristen
Indonesia di manapun mereka sedang berada. Untuk bergabung silakan menulis ke
alamat:
subscribe-i-kan-untuk-siswa@xc.org
Silakan kunjungi juga Situs Web mereka di:
http://members.tripod.com/~siswa/
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Liputan Dunia Internet: Website Untuk Menyimpan File

Menyimpan file dari satu PC ke PC yang lain kadang disulitkan dengan keterbatasan
sarana dan ruangan. Namun ternyata ada cara menyimpan yang baru, yang mungkin
dapat mengatasi keterbatasan alat penyimpan lainnya, penyimpanan file melalui Situs
Web! yakni Situs Web penyimpan jarak jauh dan gratis. Beberapa Situs penyimpan ini
biasanya dibayar dengan iklan yang akan muncul didalamnya. Situs-situs tersebut
memberikan beberapa pelayanan termasuk membagi (sharing) file dengan orang lain di
tempat penyimpanan jarak jauh, mem*back-up* file-file penting di lokasi yang aman dan
memindahkan file dari satu PC ke PC lain.
Cukup dengan browse ke Situs-situs tersebut lalu daftarkan diri anda (sign up) pada
pelayanan yang anda pilih, lalu upload saja file dari hardisk anda ke Situs tsb. Begitu file
anda tersimpan didalamnya, setiap orang (yang menggunakan user name dan
password anda) dapat akses ke file anda. I-drive memungkinkan anda membuat satu
shared folder yang bisa diakses oleh anggota I-drive lainnya. Jadi anda tidak perlu
memberikan user name dan password pribadi ke orang lain untuk akses ke file anda.
Pada Driveway anda dimungkinkan punya tempat penyimpanan lebih besar dibanding
yang lainnya. Satu space berkapasitas 100 megabyte, cukup untuk menyimpan file MP3
yang banyak, atau data-data lain. Pemadatan file baik untuk anda lakukan (dengan
menggunakan file compression seperti PKZip)sebab pada Driveway anda harus
mengup-load satu file sekaligus. Atau anda dapat menghindari kerepotan mengup-load
file satu persatu dengan menggunakan X drive. Dalam X drive disediakan suatu
program download khusus yang memungkinkan anda menggunakan file manager dari
Windows Explorer untuk memanipulasi file-file pada drive internet anda. Hal ini
membuat anda bisa memilih satu kelompppok file atau folder dan mengup-load
semuanya sekaligus. Namun program ini baru berlaku pada Windows 95/98. Pada
Freeback, anda tidak perlu memadatkan data karena program ini melakukannya secara
otomatis saat anda menyimpan file-file anda.
Di bawah ini adalah daftar alamat beberapa Situs Web penyimpan tsb:
I-DRIVE
http://www.idrive.com
DRIVEWAY
http://www.driveway.com
X-DRIVE
http://www.xdrive.com
FREE BACK
http://www.freeback.com
Sumber: Solopos /vi
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Stop Press
HAPPY VALENTINE'S DAY
Segenap staf redaksi ICW mengucapkan:
"Selamat hari Valentine", 14 Februari 2000

Kiranya Kasih dan Kedamaian Abadi dalam Yesus Kristus menjadi bagian kita bersama
sampai selama-lamanya. Amin!

Tips:Penyimpanan Otomatis [Netscape Communicator]
Netscape communicator memungkinkan anda menyimpan file grafis dari tipe tertentu ke
harddisk anda secara otomatis. Untuk melakukannya, pilih edit, Preferences, NavigatorApplications untuk membuka jendela Applications. Pilih tipe file-nya dari Description,
lalu klik Edit. Pada bagian Handled By, pilih Save To Disk, lalu klik OK. Klik OK lagi
untuk menutup kotak preferences dan simpan setting anda. Sekarang setiap file bertipe
ini akan langsung masuk ke disk anda.
Sumber: InfoKomputer

Surat Anda
Dari: Herry
>How are you sabda staff?
>please, send news about growth of Indonesia's christian, ok?
>yourlove in Christ, herry
Redaksi:
Kami sendiri tidak mempunyai data atau informasi statistik tentang topik yang anda
minta. Namun melalui ICW kami berusaha untuk menginformasikan tentang pelayanan
elektronik yang berhubungan dengan Indonesia. Untuk pertanyaan yang lebih spesifik,
kami dapat membantu mem-foward email anda kepada pihak yang lebih tepat.
Untuk informasi sejenis, anda dapat mengikuti publikasi elektronik e-JEMMi (Jurnal
Elektronik Mingguan Misi) oleh e-MISI melalui alamat:
subscribe-i-kan-misi@xc.org atau
http://www.sabda.org/misi/
Dari: Tata Adinugraha
>Kami sangat mendukung kolom guru, kami sangat bila kita dapat
>bertukar fikiran tentang visi & misi tentang pendidikan Kristen
>di Era milenium ini. Mohon tanggapan bila ada yang berprofesi
>sebagai guru Kristen.
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Dari: Tjia Djie Kian
>SEtuju sekali ada milis semacam itu mengingat khususnya di
>Indonesia pendidikan merupakan salah satu sarana penting bagi
>penginjilan maupun juga bagi pembinaan. Banyak pendidik di
>sekolah kristen yang tidak mampu mendidik, dan hanya mampu
>mengajar bahan. Juga banyak yang tidak mencoba untuk
>mengintegrasikan (dalam hal yang elementer pun) mengenai
>iman kristen dan bidang ilmu yang diajarkannya.
>Pakai i-kan atau egroups ?

ICW 2000

Redaksi:
Untuk Sdr. Tata dan Djie Kian, anda tidak sendirian, ada beberapa orang yang juga
memiliki kerinduan yang sama untuk memulai sebuah Milis Diskusi e-Pendidikan
melalui sistem I-KAN. Tunggu saja tanggal dimulainya Milis ini. Dapatkan informasinya
melalui ICW dan stafnya.

Info Terbaru
•

CODB (CHINESE OUR DAILY BREAD)

Organisasi RBC (Radio Bible Class) Asia baru-baru ini meluncurkan Situs Web
renungan ODB dalam bahasa Cina (versi Traditional/Big5 dan versi Simplified/GB). Jika
anda berminat, silakan mengunjungi alamat-alamat berikut:
CODB dalam versi Simplified (GB)
http://www.rbcasia.org.sg/gb/
CODB dalam versi Traditional (Big5)
http://www.rbcasia.org.sg/b5/
Catatan:
Untuk dapat menampilkan huruf-huruf Cina dengan tepat, anda harus memiliki (atau
install/download) koleksi font (karakter/huruf) yang sesuai. Masing-masing program
browser memiliki setting berbeda dalam menampilkan font-font ini. Silakan periksa
dokumentasi browser anda untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap mengenai
setting font ini.
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Mahasiswa Sedunia
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Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,
Tahukah anda bahwa tanggal 17 Februari adalah hari doa mahasiswa sedunia?
Mungkin baru pertama kali ini anda mendengar hal tersebut. Tapi memang benar,
mahasiswa se-dunia telah sepakat untuk memilih satu hari khusus untuk berdoa. Untuk
itu ICW edisi 50 akan secara khusus meliput sumber-sumber informasi yang membahas
tentang mahasiswa dan hal-hal yang mendorong mahasiswa untuk berdoa, khususnya
mahasiswa Indonesia yang sedang melihat negara tercinta ini dilanda kemelut
kerusuhan yang tak henti-hentinya.
Sementara anda menyimak informasi yang kami sajikan dalam ICW no. 50 ini, marilah
kita bersama-sama dengan mahasiswa ikut bersatu berdoa bagi negara kita tercinta
Indonesia. Kita berdoa biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa itu melindungi bangsa
kita dari melakukan tindakan- tindakan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Bersama dengan para mahasiswa mari kita satukan hati kita untuk minta belas kasihan
Tuhan bagi bangsa kita. Amin.
Salam dan doa kami,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

SITUS BULETIN KAMPUSAKSI-NET

Situs KAMPUSaksi-net ini muncul sebagai jawaban atas kebutuhan mahasiswa akan
"media cetak" yang mengiringi kegerakan iman di dunia kampus. Situs ini diharapakan
dapat menjadi adalah media informasi kegerakan Iman Mahasiswa. Menjadi sarana
penginjilan dan informasi kebangunan rohani kepada dunia kampus melalui media
cetak adalah misi dari KAMPUSaksi-net. Buletin mahasiswa yang berisi kesaksian,
renungan, wawancara dg hamba Tuhan, mailing list, dll ini patut dikunjungi mahasiswa
Kristen maupun para pelayan mahasiswa. Terutama bagi mereka yang rindu mengalami
kegerakan iman di kampus mereka. Segera arahkan browser anda dan gali berkat
sebanyak-banyaknya dari Situs ini di alamat:
http://www.dlanet.com/kampusaksi/
•

DOA MAHASISWA UNTUK GUS DUR

Pendapat bahwa mahasiswa hanya bisa berdemo saja adalah salah. Ada saatnya
mereka berkumpul dan berdoa bersama-sama. Yang lebih menarik, beberapa
mahasiswa (beragam agama) dari seluruh Universitas di Ujung Pandang bersamasama berdoa bagi Bp. Abdulrachman Wahid (GUS DUR). Pokok-pokok doa apa saja
yang dinaikkan para mahasiswa tsb? Anda dapat membacanya di alamat berikut ini:
http://suarapembaruan.com/News/1998/01/260198/Daerah/dh03/dh03.html
•

PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN JAKARTA (PMKJ)

Situs sederhana ini adalah milik Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta yang
tergabung dalam Persekutuan Antar Universitas (Perkantas) Jakarta. Situs ini berisi
sumber informasi bagi kegiatan-kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh Perkantas
Jakarta, misalnya jadual dan petugas pertemuan doa, jadual pertemuan pembinaan
mahasiswa, bahan- bahan dalam Paket Pembinaan Mahasiswa (PPM), dll. Untuk anda
yang menjadi anggota Perkantas di luar Jakarta dan ingin mengikuti kegiatan-kegiatan
mereka, silakan berkunjung ke Situs PMKJ ini di alamat:
http://members.tripod.com/pmkj/pmkj.htm
•

MEDIA BAGI MAHASISWA

Bagi mahasiswa di Indonesia kini hadir Indocampus.com dan mahasiswa.com, media
interaksi elektronik bagi mahasiswa Indonesia. Fasilitas email gratis, chatting, forum
diskusi, aneka artikel dan berbagai informasi seputar dunia mahasiswa dapat anda
temui dalam Situs ini. Perluas wawasan dan mantapkan pandangan anda sebagai kaum
intelektual muda yang bertanggung jawab bagi negeri ini. Melalui Situs-situs ini anda
dapat manfaatkan waktu luang dengan aktivitas yang sehat dan membangun. Ingat!
sekarang ini saatnya menghindari gesekan dan kesalahpahaman (sekecil apapun) yang
memicu munculnya tindakan pengrusakan yang sebenarnya tidak perlu terjadi! Apalagi
bagi mahasiswa Kristen yang ingin menjadi garam dan terang dunia. Ok! Segera
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kunjungi alamat-alamat di bawah ini.
http://www.indocampus.com
http://www.mahasiswa.com

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

MILIS-MILIS PELAYANAN MAHASISWA

Milis-milis di bawah ini diharapkan bisa menjadi salah satu channel/wadah bagi para
mahasiswa di seluruh Indonesia maupun yang berada di luar negeri untuk saling
membangun lewat tukar- menukar informasi, berbagi kesaksian/pengalaman
pelayanan, saling mendoakan, saling memberikan semangat untuk tetap teguh dalam
melaksanakan amanat agung secara kontekstual, saling memperlengkapi, dll. Bukan itu
saja beberapa Milis forum diskusi mahasiswa memberi kesempatan seluas-luasnya
bagi mahasiswa untuk tahu kondisi bangsa Indonesia untuk membawanya dalam doa.
Berikut ini adalah beberapa Milis Mahasiswa dan bagaimana anda bisa bergabung
dengan mereka:
Milis YOUNG HARVESTER CHANNEL
Keanggotaan: Bebas Untuk informasi silakan berkunjung ke Situs KAMPUSaksi-net di
alamat
http://www.dlanet.com/kampusaksi/ Untuk bergabung, kirim e-mail ke:
<spotty@digicron.com> dengan subject "Subscribe Young Harvester Channel" dan
body berisi nama, pendidikan/kerja, gereja, pelayanan, tempat/tgl lahir, alamat, dan
telepon.
Milis e-NAVIGATOR
Keanggotaan: Terbatas anggota pelayanan Para Navigator Indonesia Untuk informasi
silakan kirim email ke:
<Owner-i-kan-untuk-navigator@XC.Org> Untuk bergabung silakan kirim e-mail kosong
ke:
<subscribe-i-kan-untuk-navigator@XC.Org>
Milis e-MAHASISWA Keanggotaan: Bebas (mahasiswa mahasiswa Kristen Indonesia
baik yang sedang mengambil studi di Indonesia maupun di manca negara). Untuk
informasi silakan kirim email ke Moderator (Jimmy Kembaren):
<owner-i-kan-untuk-mahasiswa@XC.Org> Untuk bergabung silakan kirim email kosong
ke:
<subscribe-i-kan-untuk-mahasiswa@XC.Org>
Milis: PMK STT TELKOM-Bandung Keanggotaan: Mahasiswa, Alumni PMK STT
Telkom dan orang-orang yang "care" terhadap PMK STT Telkom. Untuk bergabung
silakan kirim email kosong ke:
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<pmkstttelkom@onelist.com> Situs Web mereka dapat anda temui di alamat:
http://www.angelfire.com/id/pmkstttelkom/

Bagi anda yang mengetahui informasi tentang Milis Mahasiswa, selain yang sudah
disebutkan di atas silakan menghubungi redaksi ICW.

Liputan Dunia Internet: Tentang Spam
Pernahkah anda menerima email tentang cara mendapat uang dalam waktu cepat atau
penawaran bisnis sejenis dari orang yang tidak anda kenal? Jika anda termasuk
anggota komunitas internet yang aktif pasti anda akan sering mendapatkannya. Itulah
yang disebut "spam" atau banyak yang menerjemahkannya sebagai "surat kaleng"
walaupun secara teknis artinya tidak sama persis. Orang yang melakukannya disebut
"spammer". Spam adalah salah satu bentuk "junk mail" atau surat sampah, yaitu surat
yang - biasanya - tidak ada manfaatnya bagi penerimanya.
Kalau memang tidak bermanfaat, lalu bagaimana menghindarinya? Sayang sekali tidak
dapat. Seperti sudah dikatakan di atas, jika anda aktif di internet - misalnya rajin ikut
mailing list - maka spam adalah sesuatu yang tak terhindarkan, karena semua orang,
termasuk spammer, dapat dengan mudah mengetahui alamat email anda. Bahkan jika
anda pasif sekalipun, spam masih dapat mengenai anda. Bagaimana caranya? Ada
beberapa mailing list yang mengijinkan anggotanya untuk mendapatkan daftar alamat
anggota yang lain. Jika anda kebetulan menjadi anggota mailing list tersebut, walaupun
anda tidak pernah mengirimkan satu posting pun, anda masih tetap dapat terkena
spam. Pokoknya banyak sekali cara spammer untuk mendapatkan alamat email anda.
Baiklah - kata anda - sekarang apa yang harus saya lakukan jika menerima spam?
Yang penting, jangan takut, sebab tidak seperti mail bomb, umumnya spam tidak akan
mencapai puluhan per hari, kadang hanya satu per minggu. Jadi anda tidak perlu
menutup mail account anda. Jika anda malas berurusan dengan spammer, cukup
hapus saja spam tadi dan persoalan sudah beres. Tapi jika anda penasaran dan ingin
membereskan spammer tersebut, ada beberapa langkah yang perlu anda lakukan.
Percuma mengirim mail bomb pada spammer karena biasanya alamat yang diberikan
adalah fake address atau alamat palsu. Langkah pertama, dengan asumsi bahwa
alamat yang dipakainya adalah alamat sebenarnya, kirim kembali email tersebut pada
spammer disertai permintaan untuk tidak mengirimi anda lagi. Jika cara tersebut gagal,
ada cara kedua, yaitu dengan mengirim keluhan ke admin dari domain si spammer
tersebut yang alamatnya biasanya berupa "admin@xxx.xxx" atau ada alamat email
khusus untuk melaporkan penyalahgunaan email seperti "abuse@xxx.xxx".
Jika anda masih menasaran lagi, anda bisa mencoba melacak sendiri si spammer
melalui alamat IP yang digunakan, karena dalam kebanyakan kasus spamming (sekitar
98%) alamat IP yang digunakan spammer akan masuk di header email. Kuncinya, anda
harus dapat melihat header dari email tersebut. Misalnya pada Hotmail pilih Options,
Preferences, lalu pada bagian Show Header pilih Full Header. Begitu juga dengan di
40

ICW 2000

Yahoo! Mail. Dengan Eudora, tinggal klik tombol di sebelah kiri atas yang bertuliskan
BLAH, BLAH, BLAH.
Referensi:
http://www.mail-abuse.org
http://www.orbs.org
http://www.cauce.org
http://www.spamcop.net
Sumber: Milis Dlanet.com /dan

Tips:Cara Cepat Mengenali Spam
Walaupun sebagian besar header spam sudah menunjukkan isinya dan menggunakan
kata-kata bombastis seperti "Get Rich quick" atau "Free Vacation", petunjuk yg lebih
cepat lagi adalah pada alamat emailnya. Paling sering alamat e-mailnya berupa
rangkaian angka seperti 123000x@spam.net atau sebuah nama yang tak anda kenal.
Juga perhatikan adanya tanda seru pada baris subyek. Bisa dipastikan ini merupakan
teknik pemasaran yang masih amatir (kurang pengalaman).
Sumber: InfoKomputer

Surat Anda
Dari: Setio
>Shalom ICW YKK,
>Wah tidak terasa sudah sampai pada Hari Ulang Tahun di tahun
>2000 lagi, Selamat Ulang Tahun I.C.W. terutama buat pengelolanya.
>Tuhan Senantiasa memberkatimu.
>Jamaluddin Siregar.
Dari: Jimmy
>Terima kasih untuk seluruh staff ICW yang melayani saya selama
>setahun. Tuhan memberkati saudara semua secara kelimpahan dalam
>segala hal yang menurut kehendakNya.
Dari: Ishak Natan
>Semoga Panjang Umur dan Tuhan Berkati.
>Ini sedikit 'kado' yang menggelitik otak dan iman.....
> http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/5427/Indo/sinisana.htm
Redaksi:
Makasih, buat ucapan-ucapan selamatnya, khususnya doa-doa pembaca. Kami sangat
menghargainya. Biarlah kemuliaan hanya bagi Tuhan saja.
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Dari: Phol
>shalom.
>saya ingin tahu mailing list i-kan yang ada dalam i-kan.
>terima kasih

ICW 2000

Redaksi:
Sdr. Phol, untuk mengetahui Milis-milis apa saja yang ada di I-KAN, silakan berkunjung
ke Situs Web I-KAN di alamat:
http://www.sabda.org/i-kan/

Info Terbaru
•

MILIS SABDA-NET DIMULAI

Yayasan Lembaga SABDA sebagai developer Program Alkitab SABDA© kini
meluncurkan milis SABDA-Net untuk membantu para pengguna SABDA© dan
membantu pengembangan program SABDA© sendiri. Milis SABDA-Net yang dibuka
saat ini adalah "SABDA-Net-Info" dan "SABDA-Net-Support".
SABDA-Net-Info adalah publikasi elektronik yang menginformasikan berita-berita
terbaru seputar SABDA© dan pengembangannya.
SABDA-Net-Support adalah mailing list untuk tanya jawab dan diskusi baik hal teknis
maupun non teknis mengenai penggunaan SABDA©.
Untuk mendaftar, silakan menulis e-mail kosong ke alamat-alamat berikut ini:
<subscribe-sabda-net-info@xc.org> untuk SABDA-Net-Info
<subscribe-sabda-net-support@xc.org> untuk SABDA-Net-Support
Informasi selengkapnya mengenai Mailing List SABDA-Net dapat anda temukan dalam
Situs Web SABDA di alamat:
http://www.sabda.org/sabda/sabdanet.htm
Catatan:
Setiap orang yang telah bertanya atau mengisi formulir permintaan CD-ROM SABDA
akan terdaftar secara otomatis dalam milis SABDA-Net.
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ICW 051/Februari/2000: Makanan dan Gizi
Salam Kasih
Salam sejahtera dalam kasih Kristus,

Banyak pelajaran yang bisa kita dapatkan dari sebuah cerita, seperti cerita berikut ini:
Suatu ketika ada seorang anak kaya yang mengeluh dan berkata bahwa sepatu yang
dimilikinya sudah "out of date". Keluhan itu didengar oleh seorang anak yang tidak kaya
dan berkata: "aduh boro-boro punya sepatu yang "up-to-date", sepatu yang sekarang
dipunyai aja nggak enak dipakai. Tapi malanglah nasibku karena nggak ada duit untuk
beli yang enak." Rupanya keluhan itu sampai ke telinga anak gelandangan yang miskin
sehingga dengan marahnya dia mengomentari: "Ah, lu untung masih punya sepatu,
lihat kaki gua, kapan pernah merasakan sepatu? Akulah orang yang paling malang di
dunia ini.." Tiba-tiba sebuah suara yang lembut muncul dari kegelapan lorong jalan: "Hai
kawan, janganlah mengeluh lagi. Anda seharusnya menjadi orang-orang yang
berbahagia, karena masih memiliki kaki untuk bisa dipakai berjalan. Lihatlah...."
(diulurkanlah kedua kakinya, ...tapi bukan kaki yang terlihat karena orang ini cacat dan
tidak memiliki kaki.....!)
Kalau cerita di atas kita terapkan dalam hal makanan, maka ada hal yang patut kita
renungkan; banyak orang mengeluh bila makanannya tidak enak atau tidak menarik
karena tidak suka. Sadarkah kita bahwa kita seharusnya bersyukur karena masih bisa
makan. Ada orang-orang yang sekalipun punya uang tapi tidak bisa makan, sebaliknya
ada orang yang bisa makan tapi tidak punya makanan. Kalau anda tergolong orangorang yang punya uang dan bisa makan, maka inilah saran kami: jangan berfoya-foya
dengan makanan yang mahal. Lebih baik pikirkanlah bagaimana makan makanan yang
bergizi (baik bagi kesehatan) dan sederhana, lalu berikanlah sebagian makanan anda
kepada mereka yang tidak punya makanan. Makanan bergizi tidak perlu mahal. Untuk
itu ikutilah ICW No.51 ini yang akan membahas tentang makanan dan gizi.
Dalam anugerah-Nya,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

SITUS PANGAN DAN GIZI (PAGI))

PAGI adalah media informasi online bidang pangan dan gizi. Situs ini berisi artikelartikel menarik seputar gizi disertai link ke Situs-situs pilihan tentang bidang tersebut.
Artikel-artikel seperti,"Bila Tidak Tahan Minum Susu", "Memperbaiki Pola Makan untuk
Mencegah Kanker", "Yang Manis tidak Selalu Manis", dll dapat anda simak didalamnya.
Selain itu, masih ada halaman Informasi Aktual, Serambi Gizi, Telaah Pagi,
Kongres/Exhibition, yang semuanya berisi informasi lengkap tentang pangan dan gizi.
Situs hasil kerja keras dari Mira Suprayatmi dan Indah Kristanti ini (yang sedang
menyelesaikan S3 di Hohenheim University, Stuttgart Jerman) sangat bermanfaat untuk
dikunjungi. Silakan mampir di:
http://members.tripod.com/~pagihp/
•

SITUS BALITA ANDA

Situs ini dapat dikatakan sebagai "buku pintar" bagi orang tua dan pasangan muda yang
sibuk. Seluk beluk gizi balita, petunjuk mewaspadai datangnya penyakit hingga manfaat
"toga" (tanaman obat keluarga) ada dalam Situs ini. Bukan hanya itu! Disediakan juga
link ke Situs-situs kesehatan (baik Indonesia maupun Inggris), tips untuk orang tua dan
masih banyak lagi! Bergegaslah kunjungi Situs yang cukup informatif ini dan anda akan
menjadi "orang tua pintar" dalam sekejap!!
http://www.balita-anda.indoglobal.com
•

SITUS TEKNOLOGI PANGAN DAN GIZI INSTITUT PERTANIAN BOGOR (IPB)

Halaman muka Situs dari IPB ini sederhana namun cantik. Didalamnya anda akan temui
sejumlah informasi tentang Mahasiswa, Staf Pengajar, Akademika, dan hal-hal lain
dalam Program Studi mereka. Namun di samping itu ada halaman yang memiliki linklink untuk mendapatkan informasi tentang pangan dan gizi. Untuk informasi
selengkapnya, silakan berkunjung ke Situs Teknologi Pangan dan Gizi IPB ini di alamat:
http://tpg-ipb.internet.co.id

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e-AYAHBUNDA

Milis ini memang bukan Milis khusus pangan dan gizi, namun apabila anda ingin
bertanya tentang masalah gizi dan makanan, khususnya bagi anak-anak, maka anda
akan mendapatkan informasi yang jelas, karena pengasuh Milis juga ada dokternya.
Bagi orang tua yang ingin "curhat" tentang masalah anak (termasuk seputar gizi dan
makanan bagi balita dan anak-anak), tunggu apa lagi? Milis yang diasuh beberapa
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orang dokter dengan "jam terbang" cukup tinggi ini mungkin dapat menjadi solusi
alternatif untuk masalah anda. Volume surat per hari berkisar 15-25 buah. Segera
bergabung dengan Milis e-AyahBunda ini dengan mengirimkan e-mail kosong ke
alamat:
<subscribe-i-kan-ayahbunda@xc.org>

Liputan Dunia Internet: Ambil Gambar Lewat Email
Penjelajahan melalui email tidak hanya sebatas pada pengambilan text/dokumen saja.
Ternyata email kita juga bisa dipakai untuk mengambil file gambar! Sayangnya, karena
pengambilan gambar dapat menghabiskan bandwidth yang sangat besar maka
beberapa server membatasi diri untuk tidak melakukan hal tersebut. Server-server yang
dapat anda pakai untuk mengambil gambar a.l. agora, www4mail dan robot web-by-mail
dari KFS. Lantas bagaimana cara kerjanya?
Sebelum mengirim perintah pengambilan gambar, pastikan anda telah tahu persis
lokasi gambar yang anda inginkan (secara detil), terdiri dari; alamat Situs, direktori
tempat gambar berada, serta nama dan jenis file-nya. Misalkan, nama gambar yang
akan diambil adalah salib.jpg dan terletak di direktori kristen2000 pada Situs
http://members.xoom.com, jika digabung, maka alamat gambar tersebut adalah:
http://members.xoom.com/kristen2000/salib.jpg sedangkan perintah yang ditulis dan di
kirim ke masing-masing server adalah sebagai berikut:
AGORA
to: agora@dna.affrc.go.jp Subjectnya dikosongkan. Pada body message tuliskan: send
<alamat file image> Contoh: send http://members.xoom.com/kristen2000/salib.jpg
WWW4MAIL
to: www4mail@wm.ictp.trieste.it Tuliskan <alamat file image> tanpa perintah apapun
pada body message atau pada subject.
ROBOT WEB-MAIL
to: www@kfs.org Melalui server ini anda dapat mengambil gambar dengan beberapa
cara:
1. Hanya menuliskan alamat file image secara sederhana
2. Dengan memakai perintah 'raw' atau 'bin' atau 'bin,raw' Contoh:
raw,http://members.xoom.com/kristen2000/salib.jpg
atau
bin,http://members.xoom.com/kristen2000/salib.jpg
atau
bin,raw,http://members.xoom.com/kristen2000/salib.jpg
Begitulah, mudah bukan? Syaratnya anda harus tahu lokasi lengkap dari file image
yang hendak anda ambil. Ok, silakan mencoba.
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Sumber: Komputek /vi

Stop Press
•

PERTEMUAN "SURAT" e-AYAHBUNDA

Pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2000 yang lalu, para anggota milis e-AyahBunda
mengadakan pertemuan di Jakarta. Acara "Sua Darat (SURAT)" ini diadakan untuk
mempererat tali persekutuan dan komunikasi di antara para anggota milis eAyahBunda. Pertemuan yang juga sekaligus menjadi ajang perkenalan, sharing dan
bincang- bincang ini berlangsung dengan baik, lancar dan penuh suasana canda.
Pertemuan ini dihadiri oleh kurang lebih 27 orang anggota milis beserta keluarganya.
Selamat untuk e-AyahBunda!!

Tips:Melihat Kode HTML
Jika anda terkesan dengan tampilan dari halaman Web yang sedang anda akses,
berikut ini cara mudah untuk mempelajari bagaimana tampilan tersebut dibuat serta
menyalinnya ke halaman web yang sedang anda desain. Klik kanan daerah kosong
pada halaman Web tersebut (jangan pada pada gambar atau link-nya), lalu pilih menu
"View Source". Bentuk kode-kode HTML dari halaman yang bersangkutan akan
ditampilkan pada jendela tersendiri.

Surat Anda
Dari: Nana
>HALLO REDAKSI ICW, SALAM DALAM KRISTUS
>Saya mendapatkan informasi dari teman saya mengenai ICW. Terus terang
>saya sangat tertarik untuk bisa mendapatkan buletin ICW ini setiap
>terbit untuk saya bagi dengan teman - teman saya dikantor. Buletin
>ini sangat menarik. Untuk redaksi bagamana saya bisa mendapatkan
>buletin ini dan bagaimana cara agar saya bisa bergabung dengan ICW.
>Dan satu lagi pertanyaan saya apakah ICW dengan publikasi elektronik
>mingguan e-MISI ini sama. Segini dulu perkenalan dan pertanyaannya,
>saya mengharapkan jawabannya
Redaksi:
Halo Sdr. Nana, untuk berlangganan ICW, anda atau teman-teman anda dapat
langsung mengirimkan e-mail kosong ke alamat:
subscribe-i-kan-ICW@XC.Org
ICW dan e-JEMMi menggunakan sistem I-KAN untuk distribusi postingnya. ICW dan eJEMMi oleh organisasi yang berbeda dengan isi/fokus yang berbeda pula. e-JEMMi
mengkhususkan pada berita-berita seputar cerita misi yang terjadi di Indonesia dan di
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seluruh dunia. Untuk e-JEMMi, kirimkan e-mail kosong ke:
subscribe-i-kan-misi@XC.Org
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Dari: Setio Hartanto
>Hallo Bapak/Ibu Yth,
>Setio ingin mengetahui beberapa milis tentang pelayanan di Sekolah
>Minggu, ada apa tidak yach, kalau ada tolong dong alamat emailnya.
>Atas bantuan dan informasinya Setio ucapkan terimakasih.
Redaksi:
Yth. Bung Setio, Kolom Info Terbaru pada Edisi kali ini memuat jawaban untuk
pertanyaan anda. Jika tertarik, silakan bergabung segera!

Info Terbaru
•

PEMBUKAAN MILIS "e-BinaAnak" !!

Sistem I-KAN saat ini sedang mempersiapkan sebuah Milis Publikasi yang baru yakni:
"e-BinaAnak"
Publikasi "e-BinaAnak" yang tergabung dalam sistem milis I-KAN ini akan menerbitkan
berbagai artikel, sumber-sumber informasi, dan tips-tips mengajar anak-anak yang
sangat berguna bagi para guru Sekolah Minggu Anak, Pengurus Kelompok Sel Anak,
dan siapa saja yang melayani anak-anak! Edisi perdana akan diterbitkan bertepatan
dengan hari Doa Anak-anak Sedunia, yaitu 16 Maret 2000. Untuk mendaftarkan diri,
silakan menghubungi alamat e-mail berikut ini:
<daftar-BinaAnak@sabda.org>
Segera daftarkan diri anda, dan dapatkan informasi lengkapnya!!
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ICW 052/Maret/2000:
Salam Kasih
Pembaca yang terkasih dalam Tuhan,

Ada sebagian orang Kristen yang diam-diam mulai tidak percaya dengan kuasa doa.
Akibatnya mereka tidak lagi mempunyai entusiasme untuk berdoa. Tapi ada juga orang
Kristen yang masih berdoa, namun sering berdoa dianggap sebagai alternatif terakhir,
karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan dan karena semua usaha mengalami
kegagalan atau jalan buntu, maka barulah mereka mau berdoa dengan cucuran air
mata.
Pada bulan Maret ini kita bersama-sama dengan umat Kristen di seluruh dunia akan
merayakan hari doa se-dunia. Alangkah sayangnya bagi orang Kristen yang tidak
percaya pada kuasa doa, karena mereka tidak hanya tidak dapat merayakan hari doa
ini, tapi juga karena mereka tidak akan mengalami kuasa doa.
Kepercayan dan keyakinan orang Kristen terhadap KUASA DOA bukan berdasar pada
kesungguhan kita dalam meminta tetapi berdasar pada PENGENALAN kita pada DIA
Yang mendengar doa, yaitu Tuhan Yesus. Oleh karena itu marilah kita renungkan
kehidupan doa kita. Mintalah kepada Tuhan untuk menolong kita mengenal Dia dengan
sungguh-sungguh supaya kehidupan doa kita diperbarui dan kuasa Tuhan dinyatakan
kepada kita.
"Dan inilah keberanian percaya kita kepadaNya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita,
jikalau kita meminta sesuatu kepadaNya menurut kehendakNya." (1 Yoh 5:14)
"Kamu tidak memperoleh apa-apa, karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga,
tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu
minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu." (Yak 4:2)
Selamat merayakan hari doa se dunia!
Redaksi
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Selintas Situs Web
•

KHOTBAH PDT. STEPHEN TONG

Bagi anda yang rindu dan tertarik membaca ringkasan khotbah-khotbah Pdt. Stephen
Tong silakan berkunjung ke Situs berikut ini. Disamping itu anda juga akan mendapati
link-link broadcast dari Rev. Greg Laurie, Charles Swindoll, dan James Dobson dalam
bentuk RealAudio! Temukan informasinya pada alamat berikut ini di bagian
"Resources":
http://www.bigfoot.com/~pkp-net/
•

INDONESIANET - INDONESIAN CHURCHES

Situs IndonesiaNet ini adalah sebuah Situs independen (swasta) Indonesia yang
berkedudukan di Los Angeles California Amerika Serikat. Pada halaman "Indonesian
Churches" anda akan menemui sejumlah daftar gereja, persekutuan maupun
lembaga/organisasi Kristen Indonesia yang berada di Amerika Serikat. Informasi singkat
seperti nama, alamat, alamat Web, nama Gembala/Pendeta dari gereja/
persekutuan/organisasi tsb disediakan dalam halaman ini. Kalau anda tinggal atau lagi
berkunjung di Amerika dan sedang mencari tempat untuk beribadah dan bersekutu?
Klik saja alamat di bawah ini:
http://www.indonesianet.com/scgereja.htm
•

GLOBAL MAPPING INTERNATIONAL (GMI)

Menginginkan akses ke sumber informasi misi di seluruh dunia yang lengkap? GMI
akan menolong anda dalam hal ini. Lembaga ini memiliki link yang cukup cepat ke
sumber peta untuk misi, sumber-sumber misi (Situs-situs misi, perpustakaan online,
gereja teraniaya, suku-suku terabaikan, sumber-sumber baru, dsb), sumber dan bahan
untuk pelatihan, serta software yang didistribusikan oleh GMI. Silakan mengunjungi
Situs Web GMI ini dan mulailah berdoa bagi pekerjaan misi:
http://www.gmi.org
•

WYCLIFFE BIBLE TRANSLATORS

"The Bible is dynamic: it changes lives!" Saat ini, lebih dari 440 juta orang di dunia
belum mengenal Firman Allah yang hidup, Alkitab. Wycliffe hadir untuk menolong
mereka dengan cara menerjemahkan Alkitab ke dalam berbagai bahasa di dunia.
Wycliffe adalah lembaga misi non-profit, interdenominasi dan non-sektarian. Jika ingin
mengenal tentang Wycliffe dari dekat dapat anda simak langsung di alamat:
http://www.wycliffe.org

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
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•

e-NAVIGATOR dan e-NAVIGATOR ALUMNI

ICW 2000

Kedua Milis ini pernah kami bahas di ICW yang lalu, tapi ada perubahan penting yang
perlu kami beritahukan khususnya sehubungan dengan jangkauan pelayanannya:
•

•

e-navigator (i-kan-untuk-navigator) dulu merupakan sarana
komunikasi untuk staf navigator saja, tapi sekarang menjadi forum komunikasi/
diskusi bagi pelayanan pemuridan.
e-alumni (i-kan-untuk-navs-alum) dulu merupakan wadah bagi alumni
Nav ITB saja, tapi sekarang mereka ingin juga menjangkau semua alumni
Navigator.

Bagi para anggota Para Navigator di manapun anda berada silakan bergabung dengan
mereka dan pererat persekutuan di dalam Tuhan. Untuk bergabung silakan
menghubungi alamat:
subscribe-i-kan-untuk-navigator@XC.Org
•

MILIS PMK-L

Persekutuan Mahasiswa Kristen ITB (PMK ITB) memiliki sebuah mailing list yang
merupakan media komunikasi di antara mahasiswa dan juga alumni Kristen ITB. Milis
ini lahir 2 tahun yang lalu di moderatori oleh Sdr. Henry. Halo teman-teman mahasiswa
atau alumni PMK ITB tunggu apa lagi? Segera bergabung dengan mengirimkan email
kosong ke alamat berikut:
pmk-subscribe@itb.ac.id

Liputan Dunia Internet: Pendongkrak Rangking Situs WEB
Senang rasanya memiliki Situs Web yang duduk pada rangking tertentu pada sebuah
search engine. Tapi bagaimana caranya? Beberapa Situs Search Engine memandu dan
membantu bagaimana agar Situs Wb anda "naik peringkat", menawarkan saran-saran
berguna sekaligus free online tool untuk menaikkan peringkat Situs anda! Beberapa hal
penting harus diperhatikan (yang berhasil kami rangkum) antara lain:
1. Jangan anggap sepele Page Title
Selain alamat Situs, Page Title juga menjadi kunci utama naik-tidaknya peringkat
sebuah Situs. Harap diingat: sebagian besar search engine mengindeks dan
merangking Situs berangkat dari Home Page Title-nya. Namun sayang, terlalu
banyak Situs yang ber-Title kalimat yang kurang tepat seperti "Welcome" atau
"Home Page" saja. Idealnya, page title berisi sepanjang 5-15 kata atau berupa
nama organisasi, nama produk, deskripsi halaman bahkan frasa deskripsi
pendek.
2. Jangan lupa deskripsi Meta Tag
Jika Situs anda menyertakan description meta tag (kode HTML yang tidak
ditampilkan), sebagian besar search engine memanfaatkan bagian deskripsi
pada Meta Tag tadi ketimbang mengambil yang lainnya. Jadi, deskripsikan Situs
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anda sejelas, praktis, dan seefisien mungkin. Contoh: <META
NAME="description" CONTENT="Direktori gereja Indonesia">
3. Pastikan Keyword Meta Tag
Agar search engine mudah mengenali lantas merangking Web Site kita, pastikan
Web Site anda menggunakan keyword meta tag, contoh:
<META NAME="keywords" CONTENT="Gereja, Indonesia">
Berikut ini adalah alamat dua Situs search engine yanng dapat membantu anda
mengoptimalisasi penggunaan META TAG tersebut:
SEARCH ENGINE WATCH http://www.searchenginewatch.com/webmasters/
RANK THIS http://rankthis.webpromote.com/
Sumber: Komputek

Tips:Menggulung Dengan Lancar - IE 5
Bila halaman Situs anda menggulung dengan cara tersentak-khusus nya pada halaman
yang panjang - IE 5 memberikan cara untuk mengurangi efek ini. Pilih menu "Tools
Internet Options", klik Tab Advanced, kemudian pilih Use Smooth Scrolling. Klik Ok
untuk menyimpan perubahan yang anda buat. Beberapa pemakai mengalami masalah
dengan gambar dan teks yang saling tumpang tindih satu sama lain ketika kotak ini
ditandai. Buang tanda pada opsi tersebut jika anda mengalami masalah seperti ini. Jika
tidak, nikmati kehalusan penggulungan.
Sumber: InfoKomputer

Surat Anda
Dari: Setio Hartanto
>Salam dalam Kasih Kristus,
>Setio ingin mengetahui beberapa milis tentang pelayanan di Sekolah
>Minggu, ada apa tidak yach, kalau ada tolong dong alamat emailnya.
>Atas bantuan dan informasinya Setio ucapkan terimakasih.
Redaksi:
Wah, doa anda sudah terjawab! Seperti diumumkan di ICW yang lalu, sebuah Milis
publkasi baru untuk guru-guru Sekolah Minggu dan mereka yang terlibat dalam
pelayanan anak akan dibuka pada pertengahan Maret 2000. Nama Milis ini adalah "eBinaAnak". Bagi anda yang ingin mendaftar silakan mengirimkan e-mail kosong ke:
subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org
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Dari: Martin
>Utk yg tertarik dg ringkasan kotbah2 Pdt. Stephen Tong yg lain
>silahkan ke alamat :
>
http://www.bigfoot.com/~pkp-net/ di bagian Resources
>Tersedia juga broadcast dr Greg Laurie, Chuck Swindoll, & James
>Dobson dlm bentuk RealAudio. Salam.

ICW 2000

Redaksi:
Terima kasih atas kiriman informasi dari anda, semoga bermanfaat bagi pembaca
semuanya. Tuhan memberkati.
Dari: Elly
>Damai Kristus,
>Mohon informasi ttg cara berlangganan RH.
>Atau bisakah saya langsung di masukkan dalam langganan?
>Beberapa waktu yang lalu saya selalu dapat Rh ini dari temen ttp
>karena temen keluar, jadi tidak dapat terkirim lagi.
>Terima kasih atas bantuannya. Tuhan memberkati.
Redaksi:
Sdr. Elly, untuk berlangganan RH anda dapat mengirim email kosong anda ke alamat:
subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@XC.Org
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Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,
Sampai saat ini masih ada orang-orang Kristen yang meng-identik-kan internet dengan
hal-hal yang negatif dan merusak. Benarkah demikian? Komputer dan internet hanya
sarana yang tidak bermoral, yang menentukan moral adalah yang memakainya (user).
Jika internet ini dipakai oleh orang yang mengasihi Tuhan, maka sangat tidak mustahil
bila Allah akan memakai teknologi canggih ini untuk kemuliaan namaNya.
Tercatat lebih dari 100 juta orang dewasa di Amerika terhubung dengan world wide
web. Bagaimana dengan Indonesia? Suatu saat Internet akan menjadi teknologi
komunikasi terpenting di negeri ini. Bukan hanya untuk kepentingan bisnis tapi juga bagi
pelayanan pekerjaan Tuhan. Kini telah banyak gereja yang 'melirik' teknologi canggih ini
untuk melakukan dan mengembangkan pelayanan mereka. Bahkan ada gereja-gereja
yang mau mengeluarkan biaya yang cukup tinggi untuk mengusahakan pembuatan
situs bagi gerejanya. Hal ini tidak selalu salah namun, yang perlu ditanyakan adalah
apakah gereja-gereja sekarang sudah siap dan tahu bagaimana memanfaatkan
teknologi untuk kemuliaan Tuhan? Atau apakah gereja hanya sekedar ikut arus dan
menggunakan teknologi hanya sebagai "prestige" dan kebanggaan?
Kalau kita mau duduk dan merenungkan pertanyaan di atas, maka ternyata
mengembangkan pelayanan melalui internet tidak semudah membalikkan telapak
tangan. Namun demikian, jangan berkecil hati, ICW Edisi 53 ini akan menolong anda
melihat contoh soal dan 'sharing' dari gereja, yayasan dan pelayanan Kristen lain yang
telah menggunakan media elektronik/internet bagi pelayanan pekerjaan Tuhan.
Salam kasih,
Staf Redaksi

Selintas Situs Web
•

CyberGKI

Berikut ini adalah sharing dari Pdt. Kuntadi, perintis Situs CyberGKI:
>Sejak 96 saya menayangkan homepage CyberGKI dengan tujuan
>memajukan ide mewujudkan keesaan Gereja. Dalam upaya ini pula,
>selaku pendeta saya telah melakukan cyberpastoral dan
>cyberkatekese bagi sejumlah anggota GKI di luar Indonesia, serta
>orang lain yang meminta layanan tersebut. Saya sempat berdialog
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>dengan counterparts dari agama lain dalam damai dan saling
>pengertian, sebagai upaya pekabaran Injil yang bersifat ekumenis. Wasiat Online
kami, juga berhasil menyapa orang-orang yang putus
>asa dan mereka yang mencari-cari jalan keselamatan. Doakanlah
>kami. Saya turut mendoakan agar semua upaya memuliakan Kristus di
>internet berkenan di hadapan-Nya. Untuk mengenal Cyber GKI ini lebih dekat silakan
berkunjung ke Situs Web mereka di alamat:
http://www.gki.or.id/
•

SITUS GISI

"Selamat Datang Para Pemenang!" demikian sambutan hangat dari Pdt. DR. Jimmy B.
Oentoro selaku Ketua Umum Gereja Injil Seutuh Indonesia (Indonesian Full Gospel
Fellowship) dalam Situs Web-nya. Situs pintu gerbang ke GISI/IFGF di seluruh dunia ini
mengundang anda mengalami "spiritual journey" yang menggairahkan dan
menyenangkan. Dengan fasilitas internet, kemungkinan untuk bersekutu dengan ribuan
saudara dan sahabat lain di seluruh dunia dapat terwujud dan melalui teknologi ini
mereka bersama-sama dapt mengalami perjalanan dan anugerah yang luar biasa dari
Tuhan Yesus Kristus. Untuk lebih mengenal Gereja ini lebih dekat dan memperoleh
informasi lebih lengkap, klik halaman berikut ini:
http://www.ifgf.org/
•

REVIVAL TOTAL MINISTRY (RTM)

Satu lagi, contoh sebuah pelayanan elektronik yang menghasilkan buah pelayanan
yang tidak dapat dijangkau kalau hanya bertemu di darat. Tapi melalui dunia virtual
pelayanan mereka berkembang. Nama Revival Total Ministry diperoleh sesuai dengan
misi pelayanan utama mereka yaitu Penginjilan (menolong individu ataupun kelompok
untuk mengenal Kristus). Banyak hamba Tuhan yang tergabung dan bertumbuh melalui
pelayanan RTM ini. Anda dapat mengetahui visi, misi, bentuk pelayanan, dan
pengalaman hamba-hamba Tuhan tsb. dalam halaman 'profil'. Silakan arahkan browser
anda segera ke alamat:
http://revivaltotalministry.or.id/rtm/body.html

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
Beberapa gereja/lembaga pelayanan telah mengembangkan pelayanan diakonia
mereka melalui Milis (Mailing List/Forum Diskusi). Dan ternyata banyak manfaat dan
berkat yang dapat disalurkan. Berikut ini adalah sharing beberapa moderator Milis tsb:
•

Pantekosta-Net (Sdr. Budi Lewiyanto)
>Puji Tuhan kelihatannya pada Mubes GPdI yang baru berakhir tanggal
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>18 Februari yang lalu, sudah ada interest dari beberapa MD
>(Majelis Daerah), dan melalui jaringan Pantekosta-Net, dapat
>membantu MD Kaltim untuk dapat mengoperasikan Email System melalui
>seorang rekan Pantekosta-Net yang berada di Tenggarong Kaltim.
>Melalui Milis Pantekosta-Net, PA (Pelajaran Alkitab) dari
>Pdt.A.H. Mandey yang tadinya hanya dapat di konsumsi di Jakarta
>lewat Radio Pelita Kasih, sekarang bisa sampai di pelosok-pelosok
>Tanah Air & Manca Negara, seperti Desa Konut Kecamatan Tanah Siang
>Kal-Teng, Mine Site Kelian Equatorial Kal-tim, Sangata Kal-Tim,
>Pulau Mangole - Maluku, Timika-Papua Barat, Amerika, Australia,
>dan masih banyak lagi. Untuk bergabung, silakan mengirimkan email kosong ke
alamat:
subscribe-i-kan-untuk-Pantekosta@XC.Org
•

GII-Net (Sdr. Christianto Tjahyadi)
>Eksistensi GII-Net adalah utk meng-akomodasi kebutuhan jemaat GII

>dalam mewujudkan program kebersamaan. Adalah sangat sulit untuk
>mewujudkan program tersebut dalam jemaat yg besar (+/- 5000). Dan
>kami mencoba (salah satunya) dengan pelayanan elektronik ini.
>Kami sungguh bersyukur, bahwa pelayanan ini sudah menampakkan
>hasil. Jemaat "terasing" sudah bisa merasakan kehangatan
>berjemaat, dgn diadakannya temu darat. Keakraban yg telah terjalin
>di dunia maya, menjadi modal dan semangat utk menghadiri acara
>darat. Kami berharap, program ini dapat terus bergulir, sehingga
>target jangka panjang kami dapat tercapai. Untuk bergabung, silakan mengirimkan
email kosong ke alamat:
subscribe-i-kan-untuk-GIINet@XC.Org
•

e-NAVIGATOR (ADMIN-NAV)
>Dengan komunikasi melalui internet, kami berharap bisa menggalang

>kerjasama dalam pekerjaan Tuhan. Berita pelayanan dapat diteruskan
>dengan cepat, semangat bisa dijalarkan, doa bisa digerakkan. Kami
>rindu melalui pelayanan elektronik ini, setiap orang bisa
>dilengkapi dalam kehidupan dan pelayanan sehari-hari yang
>dihadapi. Jadi dengan kemajuan teknologi ini orang tidak hanya
>menjadi senang berada di depan komputer, tetapi setelah dari depan
>komputer ia terdorong untuk bergerak dalam pelayanan sehari-hari
>khususnya dalam pelayanan pemuridan seperti menjadi visi dan
>tujuan e-navigator. Untuk bergabung, silakan mengirimkan email kosong ke alamat:
subscribe-i-kan-untuk-Navigator@XC.Org
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Empat poin di bawah ini perlu anda perhatikan saat membangun Situs Web gereja
anda! (Setelah itu, kirim URLnya ke ICW - yah !!)
1. Sederhana (Simple)
Mulailah dengan alamat yang sederhana (pendek dan masuk akal/ mudah
diingat). Mungkin agak memakan biaya, namun itu lebih baik. Cari ISP-ISP mana
yang dapat membantu anda mendapat alamat yang baik di majalah/tabloid
komputer. Buat navigasi sesederhana mungkin. Usahakan link ke tiap-tiap
halaman dalam Situs tsb dapat terlihat pada halaman pertama tanpa pengunjung
harus menggulung layar ke bawah. Sebaiknya dalam penunjuk link tidak perlu
terlalu banyak informasi, hal ini akan membuat navigasi menjadi menjemukan
dan melelahkan.
2. Tajam (Clear and Sharp)
Sebuah Situs Web adalah media grafis. Dan mendesain grafis adalah suatu
keahlian khusus. Mendesain Situs Web dan memeliharanya adalah peluang
yang bagus bagi orang awam yang punya keahlian namun belum menemukan
tempat untuk pelayanan. Keahlian khusus dalam mendesain Situs Web berguna
untuk membangun halaman yang tajam dan jelas. Situs dengan sedikit halaman
namun jelas lebih baik dari terdapat banyak halaman namun kurang berguna.
[Cat. Redaksi:
Tetapi, awas kalau grafis jadi terlalu banyak/besar karena situs anda jadi lambat.]
3. Nyata (Realistic)
Penampilan gereja secara virtual haruslah sepadan/sesuai dengan bentuk
aslinya. Jika bangunan gereja anda memiliki skema warna tertentu, usahakan
untuk memakai skema tersebut dalam Situs Web anda. Pastikan bahwa Situs
tersebut dapat merefleksikan gereja anda secara proporsional dalam Situs Webnya. Misalkan begini: jangan menggambarkan pelayanan intensif bagi para
pemuda bila dalam kenyataannya pemuda dalam gereja anda hanya sedikit.
Usahakan mengenal karakteristik gereja anda secara menyeluruh terlebih
dahulu. Hal ini akan memudahkan anda meng-implementasi kan gereja anda
dalam sebuah Situs Web. Hendaknya Situs yang dibuat nantinya adalah
perpanjangan pelayanan gereja itu sendiri.
4. Terjaga/terpelihara (Relevant)
Sebaiknya jangan hanya dapat membuat sebuah Situs yang berkualitas lalu
kemudian mengabaikannya. Lebih baik tidak memiliki Situs sama sekali daripada
memiliki Situs namun informasinya tidak pernah di-update, misalnya nama
Gembala yang keliru, jadwal kebaktian yang tidak tepat, atau memuat undangan
persekutuan yang sudah berlaku 8 bulan yang lalu, dll. Jika diperlukan, buatlah
penyederhanaan. Buatlah sebuah Situs sejauh anda memiliki kemampuan untuk
memeliharanya.
Bila anda baru akan memulai merancang Situs Web bagi gereja anda, kami
menganjurkan anda untuk melihat beberapa Situs Web gereja yang baik dan berhasil.
Seperti pada kolom Selintas Situs Web edisi kali ini. Juga, kalau anda ingin belajar lebih
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dalam, anda bisa ikut milis e-WebAuthor <subscribe-i-kan-webauthor@xc.org> dan
memakai bahan, referensi, dan tutorial dalam bahasa indonesia yang ada di Situs
WebServant 2000:
http://www.sabda.org/w2000
Sumber: Fall 1999

Tips:Mengakses Web Lewat Menu "Run"
Ingin mengakses Situs Web favorit anda secara cepat? Jika anda tidak memiliki
shortcut atau link yang praktis ke Situs favorit anda, cobalah langkah berikut ini: Pilih
Start*Run. Dalam baris kosong di samping pilihan Open, ketikkan URL yang ingin anda
tuju. Klik Ok. Nah, setelah itu browser anda akan dijalankan dan Situs yang anda
inginkan akan muncul di layar komputer anda! Selamat mencoba!

Surat Anda
Dari: Henry
>Syaloom,
>Sehubungan dengan publikasi media-media elektronik Kristen dalam ICW,
>saya mau memberitahukan bahwa Persekutuan Mahasiswa Kristen ITB
>(PMK ITB) memiliki sebuah mailing list yang merupakan media
>komunikasi di antara mahasiswa dan juga alumni Kristen ITB.
>Milis ini sebenarnya sudah sejak 2 tahun yang lalu, tapi saya melihat
>ICW bersedia menjadi media publikasi maka saya menginformasikan hal
>ini untuk dapat dipublikaskan juga dalam newsletter-nya ICW.
>Kebetulan yang menjadi admin dari mailing list ini adalah saya
>sendiri. Untuk bergabung dengan milis ini dapat dilakukan dengan
>mengirim mail kosong ke alamat :
pmk-subscribe@itb.ac.id
>Mungkin itu saja info ringkas tentang mailing list ini.
>Terima kasih untuk kesediaannya mempublikasikan mailing list ini.
>Tuhan memberkati. Salam
Redaksi:
Sip!, sekarang informasi anda telah kami muat. Dan silakan pembaca ICW alumni PMK
ITB untuk bergabung dan rame-rame membina persekutuan di jalur internet....
Dari: Avie
>Salam, saya tertarik dengan buletin ini dan kebetulan saya juga
>hobi menulis artikel (seputar misi). Apakah saya dapat mengirim
>kan beberapa artikel saya ke ICW? Bagaimana prosedur dan batasan>batasannya? Terima kasih atas jawabannya.
>Tuhan memberkati pelayanan anda.
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Redaksi:
Sdr. Avie, selain ke ICW anda juga dapat mengirimkannya ke buletin khusus untuk misi,
yaitu e-JEMMi (Journal Elektronik Mingguan Misi). Silakan kirim ke: Endah <owner-ikan-misi-JEMMi@xc.org> ; kami dan redaksi e-JEMMi pasti menyambut gembira untuk
partisipasi anda. Tuhan memberkati.
Dari: Eri
>Salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus,
>Halo ICW, makasih yah buat kiriman info-infonya. Eri tergabung dalam
>pengurus PMK di kampus dan ICW sangat menolong Eri dalam pelayanan
>tsb. Eri mau nanya nih, bisa nggak sekali waktu ICW mengulas khusus
>tentang PMK (Persekutuan Mahasiswa Kristen) baik di Indonesia maupun
>yang di luar negeri? Yah, itu saja pertanyaan Eri, maaf bila hal ini
>merepotkan redaksi ICW. Makasih berat buat ICW, maju dan berlarilah
>mencapai tujuanmu! Shallom...
Redaksi:
Ma'kasih buat saran dan usulnya yang bagus. Sebenarnya ICW pernah mengulas
beberapa situs/milis PMK, meskipun belum banyak. Silakan buka-buka arsip ICW di
http://www.sabda.org/icw/ Dan kalau Eri atau teman-teman punya informasi tentang
PMK silakan kirimkan ke redaksi.
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ICW 054/Maret/2000:
Salam Kasih
Shallom....

Hari raya kurban (Islam) mengingatkan kita pada peristiwa yang dialami oleh Abraham
di gunung Muria. Ditengah-tengah kebahagiaannya menerima berkat berupa anak dari
Tuhan, yang sudah dirindukan selama bertahun-tahun, Abraham diminta untuk
mengembalikan anak tsb. kepada Tuhan .....
Satu kehidupan yang indah di dalam Tuhan kalau kita bukan hanya percaya tetapi juga
mengerti arti Allah sebagai Pencipta Alam Semesta, bahwa segala sesuatu adalah milik
Dia (Rom 12:1-2). Hidup kita dan segala sesuatu yang kita miliki dan pakai adalah
berkat dari Tuhan maka sudah sewajarkan bila kita menyerahkan kembali kepada
Tuhan.
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Rom/3_Rom12.htm Ketika Tuhan meminta kepada
Abraham untuk mempersembahkan anaknya Iskak, tidak berarti bahwa Tuhan dengan
semena-mena mengambil. Tuhan mempunyai maksud untuk menguji Abraham,
"siapakah yang menjadi Tuhan di dalam hidup Abraham?" Kita bersyukur bahwa di
dalam ujian itu Abraham keluar sebagai pemenang. Sekalipun Abraham sangat
mengasihi Iskak, tetapi Abraham menomorsatukan Tuhan.
Bagaimana dengan anda? Siapakah yang menjadi Tuhan dalam hidup anda? Karier?
Kekayaan? Kedudukan? Kalau Tuhan menguji anda apakah anda juga akan keluar
sebagai pemenang seperti Abraham? yaitu menjadikan Tuhan sebagai Tuhan di dalam
hidup anda.
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

BULETIN PERMATA - PERSATUAN MAHASISWA THEOLOGIA AMERIKA

Situs yang berisi buletin mingguan PERMATA ini dibuat oleh Persatuan Mahasiswamahasiswa Theologia di Amerika. Isi buletin ini sebagian besar adalah informasi
tentang hal-hal yang berhubungan dengan masalah teologia. Tapi disamping itu anda
juga bisa mendapatkan informasi dari berbagai tempat tentang perkembangan teologia
di tanah air. Untuk mendapat informasi selengkapnya silakan arahkan browser anda ke
alamat:
http://www.geocities.com/Athens/2514/main.htm
•

BULETIN SUARA JEMAAT

Selain dalam media cetak, kini buletin Suara Jemaat dapat anda temukan secara
online. Dalam buletin yang memiliki misi untuk "Membawa Suara Kenabian" ini akan
dijumpai juga info-info aktual tentang penganiayaan orang Kristen, pembakaran gerejagereja, dan info-info kejadian yg bersangkutan dengan kekristenan di beberapa tempat
di Indonesia. Silakan berkunjung ke alamat berikut ini:
http://www.suarajemaat.co.id/
•

SITUS GPIB JEMAAT "EFFATHA"

Sederhana, begitu kesan pertama ketika mengunjungi Situs web GPIB Jemaat
EFFATHA ini. Informasi-informasi dalam situs ini cukup menarik untuk diikuti; anda
dapat menemukan jadwal pelayanan, renungan, ruang pembinaan, penelaahan Alkitab,
halaman doa, ruang tanya jawab, warta jemaat dan BPK, bahkan anda juga dapat
jumpai daftar lagu-lagu. Situs ini kelihatan terpelihara dengan baik karena selalu diupdate dengan berita terbaru, karena mereka semasang halaman "Edisi lalu", sehingga
terkesan seperti sebuah buletin online. Ok, cek lebih lanjut di alamat berikut ini:
http://www.asiagateway.com/effatha/index.html
•

GEREJA ISA ALMASIH JEMAAT LENGKONG BESAR BANDUNG

Situs gereja yang sederhana namun cantik dan terpelihara ini didedikasikan untuk
dipakai sebagai alat bagi pemberitaaan injil Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap
pengunjungnya. Halaman Sekapur Sirih, warta jemaat, Sinar Kasih, dan Kesaksian
yang anda temui berisi informasi-informasi terbaru dari GIA. Untuk berkunjung ke Situs
Web mereka, silakan klik alamat di bawah ini:
http://www.gia.or.id/lengkongbesar/

Seputar Milis
Publikasi Elektronik
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RENUNGAN PAGI

Persekutuan Doa (PD) Imanuel - Astra Heavy Industry Group, rupanya mempunyai
salah satu program pelayanan melalui internet. Yakni Milis Renungan Pagi, Milis ini
melayani pengiriman renungan setiap hari dari Senin sampai dengan Jumat (kecuali
hari libur). Milis ini bukan untuk saling berdiskusi antar sesama anggota karena Milis ini
adalah milis publikasi (satu arah).
Bila anda ingin ikut mendapatkan Renungan Pagi tersebut, silakan mengirimkan e-mail
kosong ke alamat:
renungan_pagi-subscribe@egroups.com
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Liputan Dunia Internet: Newsletter - Terobosan Baru !!

Minggu yang lalu kita telah belajar beberapa hal yang penting dalam merangkai suatu
Situs Web. Mungkin anda telah mencobanya dan bisa jadi Situs anda sudah sangat
bagus. Maksudnya, anda sudah cukup mampu memelihara Situs anda hingga selalu
tersaji berita yang aktual bahkan mungkin anda berhasil menaikkan peringkat Situs tsb,
atau Situs anda memiliki penampilan yang enak ditonton dan informatif. Hal-hal di atas
sepertinya sudah memenuhi harapan anda akan sebuah Situs Web yang baik dan
berhasil. Namun itu belumlah cukup. Setiap pembuat Situs pasti ingin Situsnya
dikunjungi berkali-kali. Bukan sekali dan setelah itu tidak datang-datang lagi.
Untuk masalah itu, anda dapat menggunakan newsletter sebagai sarana interaksi
dengan pengunjung, dengan jaminan mereka pasti memperolehnya setelah mereka
mengisi buku tamu atau ajak mereka berlanggganan, hingga tiap ada sesuatu yang
baru, bisa diberitahukan lewat email. Namun tentu saja tidak gampang membuat para
pengunjung Situs anda bersedia mendaftar sebagai anggota Milis tersebut. Nah, ada
beberapa kiat khusus dari Webmaster http://www.itjurnal.com : (Edi Purnomo)
1. Relevansi
Info yang dikomunikasikan harus tetap relevan dengan visi, misi dan tujuan dari
Situs yang dibuat.
2. Manfaatkan mail software yang berfungsi otomatis
Untuk menangani lalu-lintas email yang banyak jumlahnya anda tidak perlu
melayani secara manual. Salah satu contohnya: setiap email yang meminta agar
didaftar sebagai anggota harus segera memperoleh respon tanpa menunggu
lebih lama karena harus di baca lebih dulu dan dijawab secara manual.
3. Pertahankan penampilan yang profesional
Yang dimaksud di sini adalah terlihat rapi. Tatabahasa yang terjaga, mudah
dipahami secara umum. Sediakan sebuah indek dan pisahkan antara topik satu
dengan yang lain, untuk memudahkan pembaca memilih. Sediakan link-link yang
menyediakan informasi tambahan. Jangan lupa memberikan penghargaan atas
partisipasi pelanggan.
4. Persiapkan newsletter tsb dengan sebaik-baiknya
Memang untuk ini diperlukan perhatian yang lebih dan menyita banyak waktu
sebab kita sedang berusaha agar pengunjung "terikat" dengan Situs Web kita.
Perlu diingat juga, pembuatan newsletter ini adalah bagian penting dari strategi
untuk mempromosikan Situs anda.
Newsletter dapat menjadi penunjuk keberadaan Situs anda sekaligus indikasi seberapa
jauh profesionalitas Situs anda. Dan boleh jadi itu adalah bagian dari kelebihan Situs
anda dibanding Situs-situs lainnya.
Berikut ini adalah link ke beberapa Situs tentang Newsletter:
Newsletter Training
http://www.rfrankwarner.com/training.html
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AA! Newsgroups & Newsletter Advertising
http://www.pegasoweb.com/newsgroupletters.html
A Manager's Guide to Newsletters
http://managersguide.com
Sumber: Komputek
[Cat. Redaksi:
bagi anda yang memiliki Situs Kristen dan ingin buka dan memulai newsletter/publikasi
elektronik (atau forum diskusi), anda dapat menggunakan infrastruktur dan fasilitas
GRATIS dari sistem I-KAN. Silakan menghubungi: I-KAN@xc.org ] /vi

Stop Press
•

XC TIDAK BISA DIAKSES (selama dua hari)

Untuk dua hari terakhir, Sistem XC seperti mati ... ada masalah dalam "backbone"-nya
dari ISP. Tetapi jangan kuatir, tidak ada mail yang hilang .. pada saat itu XC memakai
"queue" di remote server dan mail diselamatkan/simpan off-line secara otomatis. Berikut
jawaban dari mereka yang langsung di kutip. Sekarang semua sudah berjalan baik dan
aman;
>Subject: XC System down ?? [MAFreq >Our internet connection has been down from
Saturday (3/11/00) at
>1:30 PM PST until Monday (3/13/00) at 10:30 AM PST. The problem was
>with our Internet provider. Because of the Internet problem there
>is be a backlog of e-mail traffic waiting to come and go from our
>system, it may take up some time to clear this backlog.
•

SATU TAHUN "PESTA"

"Happy birthday, dear PESTA! Happy birthday to you."
Puji Tuhan! PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam) pada tanggal 15 Maret
2000 akan merayakan Ultah yang pertama. :-) Dan kini, wow! lebih dari 150 peserta! ...
masih sedang ber-PESTA!! Semoga di tahun yang ke dua nanti PESTA akan semakin
berkembang dan menjadi berkat bagi lebih banyak orang !! [Termasuk anda?? <G><
red.]
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Bagi anda yang ingin ikutan ber-PESTA, kontak alamat:
http://www.in-christ.net/
atau info-PESTA@sabda.org
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"Let's go PESTA!" Staf ICW
•

JAWABAN TEKA-TEKI ALKITAB (EDISI 52)
1. Siapakah nama raja yang paling muda dalam Alkitab? (7 tahun)
Jawab: =Yoas= (2Taw.24:1)
2. Berapakah jumlah tentara yang paling besar yang pernah terkumpul?
Jawab: satu juta orang (2Taw.14:9)
3. Siapakah raja Yehuda yang paling lama memerintah? (55 tahun)
Jawab: Manasye (2Raj.21:1)
4. Siapakah raja Israel yang paling singkat memerintah? (7 hari)
Jawab: Zimri (1Raj.16:15)
5. Sebutkan doa yang paling singkat dalam Alkitab!
Jawab: "Tuhan, tolonglah aku!"kata Petrus ketika hampir tenggelam.
(Mat.14:30)
URL: http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Mat/T_Mat14.htm
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Tips:Menampilkan Fungsi Search Dengan Keyboard

Fungsi Search di IE tidak hanya bisa dimunculkan melalui "ViewExplorer BarSearch"
atau dengan mengklik toolbar "Search", tetapi juga bisa dengan menggunakan
kombinasi tombol "Ctrl+E". Bila anda ingin menutup jendela Search maka tekan kembali
kombinasi tombol tsb.

Surat Anda
Dari: Djuwiwhan R
>Shalom,
>bolehkah saya tahu jawaban dari teka-teki ICW 52? Terima kasih.
Redaksi:
Wah.. pas deh! Jawaban teka-teki ICW 52 kami tampilkan di STOP PRESS edisi ini.
Gimana hasilnya? Jawaban anda betul semua?? Redaksi(2): Wah.. benar-benar, saya
hampir lupa.. trims untuk mengingatkan, ya!!
Dari: Lidia
>Hallo ICW pha khabar ???
>Thank's atas kiriman emailnya, o...ya saya mau minta tolong dikirimin
>utk teman saya yang bernama "Bryan T." dan emailnya otri@xxxx.xxx
>sekian dulu dan thank's atas kerjasamanya. Regards, Lidia
Redaksi:
Done! Sudah kami daftarkan sekarang juga. Anda punya teman lain ?? <G>< Atau ...
ada lain yang punya teman ;-) ?? Siapa yang mau menyusul??
Dari: Hery, LPMI Perwakilan Bandung
>Shalom!
>Trimakasih untuk kiriman setiap edisi ICW, bermanfaat bagi kami.
>Oya, kami mencoba membangun situs untuk pelayanan, walaupun belum
>sempurna dan sangat sederhana, harapan kami dapat menjadi
>berkat bagi banyak orang. Saran dan masukan dari redaksi sangat
>kami harapkan. GBU !
Redaksi:
Selamat, ya. Kami beri dukungan 100% untuk usaha anda mengembangkan pelayanan
lewat internet. Kapan akan kirim reviewnya ke redaksi ICW supaya dapat diperkenalkan
kepada yang lain?? Siapa tahu anda akan mendapat masukan dari para pembaca
ICW?? Jangan lupa kirim, oke!! :)

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS REVIVAL TOTAL MINISTRY
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>Shallom All.....
Website RTM, http://revivaltotalministry.or.id/index.html
>baru saja diupdate.
>Selain mengupdate isi, tampilannyapun di re-desain agar tampak
>simple (padahalnya isinya masih saja padat :-D ) , selainnya itu
>ditambahkan pula fasilitas Email gratis sebesar 6 MB, bagi anda
>yang berminat silahkan daftar. :-)
>Sekian Infonya.... Yesus Kristus memberkati
>Henky, http://revivaltotalministry.or.id
•
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BERITA SABDA-NET

Puji syukur karena SABDA-Net telah berjalan baik pada saat ini. Bagi anda yang sudah
mendapat CD-SABDA ataupun yang baru memesan CD-SABDA sudah terdaftar secara
otomatis ke dalam SABDA-Net-info dan milis SABDA-Net-support. Tambahan informasi
terbaru; Buletin Info SABDA-Net edisi ke-dua akan keluar dalam minggu ini.
Bagi anda yang ingin mendapatkan Buletin Info SABDA-Net (atau CD-ROM SABDA),
kirim e-mail ke alamat:
subscribe-SABDA-NET-info@xc.org (Buletin Info SABDA-Net)
order-CD@in-christ.net (Formulir pemesanan CD)
http://www.sabda.org/sabda/
•

BERITA e-BINAANAK

Secara resmi milis publikasi e-BinaAnak akan mulai terbit pada tanggal 15 Maret 2000.
Anda masih dapat berlangganan dengan mengirim e-mail ke: <subscribe-i-kanBinaAnak@xc.org> Saat ini sudah ada sekitar 140 orang terdaftar dalam milis ini.
Karena itu bagi anda yang belum mendaftar, silakan cepat-cepat mendaftar supaya
tidak ketinggalan informasi!!
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Salam Kasih
Salam damai dan sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus,
Me-manage sebuah keluarga tidaklah semudah mengejapkan mata. Perlu ketekunan,
kesetiaan, dan bahkan perjuangan. Perlu pengertian yang besar dari masing-masing
pihak yang terlibat. Perlu hati yang lapang untuk menampung setiap persoalan yang
datang. Dan perlu pergumulan serta penyerahan diri yang total pada Allah. Sulit
memang, tetapi hasil yang didapatkan pasti tidak akan mengecewakan.
"Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanyapun ia
tidak akan menyimpang dari pada jalan itu." (Amsal 22:6)
Namun saat ini banyak keluarga dilanda keresahan dan perpisahan semu. Tampaknya
mereka berkumpul dan tinggal dalam satu rumah, namun sesungguhnya masingmasing orang dalam rumah itu sedang berjalan sendiri-sendiri. Tiap anggota keluarga
sibuk dengan urusannya sendiri, bukan hanya untuk urusan pekerjaan, namun juga
sibuk untuk menemukan jati diri (baik or-tu maupun anak). Di rumah mereka merasa
bosan, tidak diterima, tidak merasa aman, tidak diperhatikan, tapi malah saling
menyalahkan. Hal-hal inilah yang membuat rumah bagaikan penjara, lebih buruk lagi,
rumah bagaikan halte bis, hanya sebagai tempat "mampir" sejenak. Tidak ada lagi
istilah "feel at home" dalam keluarga.
....bagaimanakah kita menolong keluarga-keluarga yang dalam keadaan yang sakit
seperti ini? ICW Edisi kali ini ingin menampilkan beberapa situs yang dapat menolong,
baik keluarga anda maupun keluarga teman anda, untuk mendapatkan informasi yang
bermanfaat. Selamat membaca!
Salam,
Staf Redaksi

Selintas Situs Web
•

GEREJA KRISTEN PERJANJIAN BARU - GKPB

"Keluarga Masa Depan Cerah" begitulah sebaris kata sambutan dalam Situs Web
GKPB. Gereja aliran Injili ini masuk menjadi anggota PGI (Persekutuan Gereja-Gereja
di Indonesia) yang ke 68. Bukan hanya itu, GKPB juga termasuk anggota PII
(Persekutuan Injili Indonesia). Gereja yang mendukung sepenuhnya program kelompok
sel ini percaya bahwa melalui kelompok-kelompok sel akan terjalin ikatan kekeluargaan
yang erat antar jemaat. Apa dan bagaimana konsep kelompok sel dalam GKPB?
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Silakan kunjungi Situs mereka di alamat:
http://www.geocities.com/Athens/6884/
•

PARENTING THE NEXT GENERATION

Situs ini dibuat oleh sepasang suami istri dari Singapura. Mereka mencoba
menawarkan sumber-sumber informatif, khususnya bagi anda yang menjadi orang tua.
Anda dapat menemukan ide-ide renungan, artikel-artikel tentang hubungan keluarga,
tingkah laku anak, dan bahkan disediakan puzzle interaktif untuk anak-anak Anda
(seperti Doggy Turnaround, Upside-Down Glasses, Counting Fishes, dan masih banyak
lagi). Mereka juga menyediakan resensi shareware yang mendidik dan cerita yang
dikarang oleh Alan dan kedua anak laki- lakinya. Bukan hanya itu, ada buku menarik
(bahasa Inggris) yang bisa anda baca disana, "Building the Next Generation"; sebuah
buku yang dikarang oleh Alan dan Hui Meng, sebuah masukan berharga bagi para
orang tua dan juga seluruh keluarga.
http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/2200/
•

CARE 4 ALL

Wow! Pertama bertemu dengan Situs ini anda akan dibuat jatuh cinta! Artistik dan
kreatif! Begitu kesan pertama yang muncul saat anda mengunjungi Situs Web keluarga
"Care 4 All" ini. Halaman "Parenting Tips" akan banyak membantu para or-tu dalam
mendidik anak-anak dan keluarga. Apa saja yang dikatakan dalam Situs ini? Silakan
simak di alamat berikut ini:
http://www.geocities.com/Heartland/Valley/5268/
•

FAMILY ROOM

Family Room, adalah salah satu LINK dalam Situs "MitraNet - Your Family Home in
Cyber Area". Anda dapat menjelajahi setiap ruangan Dalam setiap ruang, anda akan
menjumpai aneka artikel, tip, cerita, resep, dsb yang sesuai dengan kebutuhan keluarga
anda. Ingin segera tahu isi Situs Family Room? Cukup klik alamat ini dan tinggal pilih,
yang bahasa Indonesia atau Inggris?!
http://www.mitra.net.id/family/familyroom/

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

POSA UI

Milis POSA UI ini mulai dioperasikan senin 25 Oktober 1999 yang lalu dan Milis ini
terbuka bagi jemaat/Alumni POSA UI. Alumni maupun rekan-rekan dapat
menginformasikan tentang segala hal, dengan tujuan untuk saling membangun dan
menguatkan, baik dalam persekutuan maupun pelayanan lainnya. Milis ini menerima
renungan, artikel bahkan info lowongan pekerjaan. Apabila anda termasuk
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jemaat/alumni POSA UI ini, silakan bergabung dengan Milis ini di alamat berikut:
posaui-jakarta-subscribe@eGroups.com

Liputan Dunia Internet: Menambahkan Favorites Saat
Offline (IE)
Seringkali anda membaca suatu alamat internet dan ingin menyimpannya sebagai
Favorites atau Bookmark, namun saat itu anda sedang dalam keadaan offline atau
malas membuka browser. Biasanya anda harus lebih dulu online dan membuka suatu
alamat internet dengan browser sebelum memasukkannya ke dalam Favorites.
Dengan trik berikut ini anda dapat langsung menambahkan alamat ke dalam folder
Favorites dalam keadaan offline, walaupun anda belum pernah membukanya.
Caranya adalah dengan membuka folder Favorites yang terletak di direktori
"C:WindowsFavorites". Di bagian ini, buatlah shortcut dari alamat Internet yang anda
kehendaki dengan mengklik kanan pada area kosong lalu pilih menu "NewShortcut"
untuk membuka shortcut Wizard. Pada jendela "Create shortcut" yang muncul, isikan
alamat internet/URL pada kolom "Command Line" Pengisian alamat tersebut tidak perlu
harus dimulai dengan "http://" namun cukup dengan "www...". Langkah berikutnya klik
"Next" dan beri nama shortcut tersebut sesuai dengan keinginan anda. Setelah
mengklik tombol "Finish", anda dapat melihat shortcut Favorites baru. Seperti shortcut
lainnya yang telah ada, shortcut baru ini akan otomatis berfungsi sebagai shortcut
internet.
Sumber: CHIP

69

Tips:Mengatasi Tabel HTML yang Melebar

ICW 2000

IE ternyata masih punya kelemahan seperti berikut ini, pemakai paket office 2000
mengalami kasus aneh dimana file HTML yang dibuat dengan Word ternyata
ditampilkan lebih lebar dari aslinya oleh IE. Persoalan menyesuaikan lebar tabel dengan
ukuran yang diinginkan tanpa masalah merupakan kendala tersendiri. Karena itu untuk
menyesuaikan tabel ke lebar semula di Web, anda harus membuka file tabel tersebut di
dalam Word. Langkah pertama adalah blok tabel tersebut kemudian klik "TableTable
Properties". Pada tab "Table", aktifkan pilihan "Preffered width" lalu tentukan nilai lebar
yang anda perlukan. Untuk mempermudah proses, sebaiknya anda menggunakan
"Percent" sebagai satuan ukurannya. Setelah itu klik tombol "OK" dan simpan file yang
bersangkutan sebagai file HTML. Dengan demikian lebar tabel yang ditampilkan oleh IE
akan sama dan sesuai dengan lebar yang telah anda tentukan di Word.
Sumber: InfoKomputer

Surat Anda
Dari: Pdt Lukas Sutrisno
>Yang terkasih Dalam Yesus, Redaksi ICW
>Bolehkah saya ikut Numpang promosi situs gereja kami?, alamatnya
>adalah: http://come.to/alfa-omega Terima kasih Tuhan memberkati.
Redaksi:
Tentu boleh Pak, bahkan kami menyambut gembira atas kiriman informasinya. Siapa
lagi menyusul?
Dari: Jeanny Judo
>shallom,
>mohon maaf sebelumnya, tapi harddisk saya baru saja crash jadi semua
>data...gone with the wind...termasuk sitenya YASUMA. Bisa nggak minta
>tolong untuk di-infokan lagi kepada saya. Sekali lagi sorry ya.
>thanks, TUHAN BERKATI!
Dari: Piar. K
>Salam,
>Saya mohon ma'af terlebih dahulu karena hal yang ingin saya tanyakan
>menyimpang dari topik. Beberapa bulan lagi akan tiba musim ujian
>sekolah menengah maupun dasar. Selanjutnya adalah ke Perguruan Tinggi
>bagi yang lulus dari SMU. Sehubungan dengan itu, bisakah saya meminta
>saran mengenai Universitas Negeri maupun Swasta mana yang bagus serta
>jurusan apa yang paling up to date, baik di P.Jawa maupun ditempat
>lainnya di tanah air, serta yang biaya masuk dan kuliahnya
>terjangkau, dan apa saja yang harus dipersiapkan untuk itu.
>Demikian info dari saya, semoga Tuhan selalu menyertai kita, Amin.
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Redaksi:
Untuk Sdr. Jeanny dan Pilar, Arsip-arsip ICW dapat anda peroleh dalam Situs Web ICW
di alamat: http://www.sabda.org/icw Untuk Sdr. Piar, ulasan ttg. Universitas Swasta
sudah kami bahas dalam di ICW edisi 9-13, dan edisi 20.

Info Terbaru
•

INFO DARI PESTA

Anda ingin memperdalam dasar-dasar iman Kristen anda, tapi anda tidak ada waktu
untuk mengikuti sekolah Alkitab malam? Inilah cara yang tepat untuk anda belajar
bersama rekan-rekan seiman yang lain: yaitu dengan mengikuti program belajar studi
teologia awam, PESTA. PESTA adalah singkatan dari Pendidikan Elektronik Studi
Teologia Awam; menyelenggarakan pendidikan jarak jauh melalui internet.
Saat ini akan membuka pendaftaran baru angkatan ke-3 untuk Kelas Virtual, dengan
materi Kursus: DASAR-DASAR IMAN KRISTEN. Kursus ini akan dimulai pada tanggal
10 April 2000. Karena itu, jangan lewatkan!! Daftarkan segera diri anda selambatlambatnya tgl. 7 April!! Informasi lebih lanjut, mohon menghubungi Sdri. Naomi di
alamat:
"Staf PESTA" <info-pesta@sabda.org>
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ICW 056/April/2000:
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Awal bulan April tahun 2000 ini saudara-saudara kita umat muslim merayakan hari
tahun baru hijrah (1421), tepatnya tanggal 1 Muharam (dalam kalender Masehi tgl 6
April). Beberapa upacara dan perayaan dilakukan oleh mereka. Apalagi di Propinsi
Jawa Tengah (dg "kerajaan- kerajaan"-nya) yang kental dengan tradisi, malam
pergantian tahun ini pasti menjadi biang "incaran" turis-turis baik lokal maupun manca
negara. Betapa tidak? Menjelang malam 1 Muharam pihak keraton sibuk dengan
berbagai aktifitas, mulai dari pencucian benda-benda pusaka keraton (tosan aji), sampai
arak-arakan mengiring sepasang kerbau putih (kebo bule) mengelilingi keraton. Tak
pelak lagi, masyarakat disekitarnya pun ikut-ikutan sibuk pada hari tsb, bukan saja
karena kegiatan-kegiatan itu menarik perhatian mereka tetapi ternyata mereka
mengharapkan "berkat" dari kegiatan-kegiatan tsb. Berebut air bekas cucian pusaka,
atau (maaf) kotoran kerbau putih sudah menjadi hal yang biasa, konon, benda-benda
tsb akan mendatangkan berkat bagi orang-orang yang mendapatkannya...:-) Unik
bukan?
Ya! Itu adalah salah satu kebudayaan, memang unik, tetapi bila kebudayaan menjadi
hal yang "didewakan atau dikultuskan" dan menggeser nilai-nilai ilahi, apa yang harus
kita lakukan? Berdiam diri, menjadi penonton, menertawakan, atau ada pilihan lain?
Silakan anda merenungkannya.
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

ICF (INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP) - Lawrence

ICF Lawrence adalah sebuah persekutuan yang dirintis oleh 4 pelajar Kristen Indonesia
pada tahun 1992. Akhirnya ICF Lawrence menjadi salah satu organisasi resmi di
University of Kansas di tahun 1995. Situs ICF yang mereka buat ini adalah sarana untuk
mempersiapkan dan melengkapi anggota ICF agar menjadi manusia Kristen yang utuh
yang mampu menerapkan ilmu dan imannya dimana saja mereka berada. Anda dapat
mengenal ICF Lawrence ini lebih dalam melalui halaman-halaman yang ada dalam
Situs ini. Bahkan arsip-arsip dari beberapa seminar yang diadakan ICF juga dapat anda
temukan didalamnya. Untuk berkunjung, silakan klik alamat di bawah ini.
http://falcon.cc.ukans.edu/~icf-net/default.htm
•

GBI BETHEL INDONESIA

Puji Tuhan! Karena izin dan perkenanNya Situs Web GBI BETHEL INDONESIA jemaat
"Bethel" dapat dipublikasikan melalui jaringan internet. Situs ini sebagian besar berisi
informasi kegiatan dan aktivitas GBI Bethel Indonesia Jemaat Bethel. Jika anda ingin
berkunjung jangan lupa untuk ikut memberikan partisipasinya, yaitu dengan
mengirimkan artikel, saran, atau kritik ke alamat redaksi <gbitsm@hotmail.com> . Ok!
Selamat berkunjung ke Situs Web ini di alamat:
http://members.wbs.net/homepages/G/B/I/GBITSM/index.html
•

CHRISTIAN RESEARCH NEWSLETTER

Situs ini berisi tentang wawancara antara Norman L. Geisher dengan Newsletter.
Norman L. Geisher adalah seorang teolog, guru dan dosen Southern Evangelical
Seminary di Charlotte, Carolina Utara. Dia mengarang sebuah buku bersama dengan
Abdul Saleeb yang berjudul "Answering Islam: The Crescent in the Light of the Cross"
(Baker Books). Topik wawancara adalah hal-hal yang berhubungan dengan buku
tersebut. "Answering Islam" merupakan buku yang mengungkap tentang pendekatan
ilmiah terhadap kepercayaan Islam, respon orang-orang Kristen terhadap kepercayaan
Islam dan pembelaan apologetik terhadap apa yang orang Kristen percaya. Pada
dasarnya buku tersebut mengulas tentang Islam dan Kekristenan. Untuk mengetahui
wawancara tersebut secara lengkap, silakan anda mengunjungi Situs ini di alamat:
http://www.iclnet.org/pub/resources/text/cri/cri-nwsl/crinews03.html
•

LIGHT OF LIFE

Situs Light of Life (Situs Kristen) disediakan bagi umat Kristen untuk lebih mengerti
seluk beluk, pola pikir dan sudut pandang rohani Islam dalam beberapa hal. Bukan
untuk membandingkan ajaran mana yang lebih benar melainkan menolong kita untuk
lebih memahami dan mengenal mereka, sehingga kita bisa berdoa lebih tepat bagi
mereka. "Siapakah Allah" sampai "bagaimana sikap thd perempuan" di ulas dalam Situs
berbahasa Inggris ini. Beberapa buku rohani Islam (juga dimuat didalamnya) menjadi
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referensi bagi penulis dalam membuat Situs ini, sehingga tulisan yang dihasilkan bukan
sekedar berdasar pandangan subyektif penulis. Untuk lebih jelasnya, kunjungi Situs
Web Light of Life ini di alamat:
http://www.light-of-life.com

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

PROConnection (Persekutuan Remaja Oikoumene Connection)

PROConnection adalah sebuah Milis sederhana ajang komunikasi dan tukar informasi
bagi alumni dan juga anggota Persekutuan Remaja Oikumene - Lembaga Pelayanan
Pemuda Indonesia, Jakarta. Keanggotaannya terbatas pada anggota/alumni
persekutuan saja, bila anda alumni atau anggota LPPI, segeralah bergabung dengan
Milis ini di alamat:
proconnection-subscribe@eGroups.com
•

A-POUT (Alumni Persekutuan Oikoumene Universitas Tarumanagara)

Milis A-POUT ini dibangun sebagai sarana penyatuan dan komunikasi antar Alumni
Persekutuan Oikoumene Universitas Tarumanagara. Bila anda pernah menjadi anggota
persekutuan tsb., silakan bergabung dengan teman-teman lainnya dalam Milis ini di
alamat:
a-pout-subscribe@eGroups.com
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Liputan Dunia Internet: Promosikan Situs Anda!

Setelah berhasil membuat Situs Web dan meng-uploadnya di internet, apa yang ingin
anda lakukan? Tepat sekali! Anda (juga setiap Web Master lainnya) pasti ingin Situs
anda dikenal dan dikunjungi orang. Kalau dulu (edisi 52) kita sudah merangkum 3 hal
pendongkrak ranking Situs Web, kini ada beberapa cara lagi untuk "memperkenalkan"
Situs Web anda di internet, yi:
1. Kirim Web anda ke sejumlah Search Engine.
Ada beberapa Situs portal yang biasanya dipakai para penjelajah melakukan
pencarian. Seperti Yahoo, dan lusinan yang lain lagi. Mestinya, pihak "seearch
engine" melakukan penjelajahan ke sekujur internet untuk menemukan Situssitus baru untuk dimasukkan dalam perbendaharaan mesin pencarinya. Tetapi
apa salahnya jika anda justru yang berinisiatif memperkenalkannya. Ada
beberapa alamat yang bisa dikirimi untuk itu, diantaranya:
Submit-It
http://submitit.linkexchange.com/ All4one Submission Machine
http://www.all4one.com/all4submit/
2. Bergabunglah di mall Situs-situs Portal
Mall Situs-situs portal biasanya diadakan beberapa Situs Portal. Salah satunya,
anda bisa bergabung dengan mall-nya Yahoo, rasanya anda tak perlu repot
masuk ke mall yang lain. Yahoo sudah diakui sebagian orang sebagai Situs
portal yang paling besar. Hampir bisa dipastikan, untuk mereka yang pertama
kali masuk ke internet, pasti mereka akan masuk ke Yahoo. Untuk bergabung
dengan mall-nya Yahoo, anda dapat belajar melalui alamat ini:
http://wilsonweb.com/articles/mall.htm
3. Perkenalkan Situs anda ke Yahoo
Yahoo tidak sekedar search engine semata, namun dikelola dengan sangat
profesional. Ada petugas-petugas yang akan membaca kiriman anda tersebut
secara manual, lalu mempertimbangkannya agar papan web anda masuk ke
dalam daftarnya. Mulailah masuk ke papan di alamat:
http://www.yahoo.com/docs/info/include.html lalu ikuti perintah mereka sebaikbaiknya. Beberapa search engine juga menyediakan direktori-direktori untuk
membuat pengaturan kelompok. Untuk itu, tidak ada salahnya bila anda kirim ke
beberapa direktori sekaligus.
Sumber: Komputek
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Tips:Test Printer Driver

Saat kita hendak nge-print tiba-tiba sang printer ngadat, tidak mau bekerja. Sebelum
"jengkel" kita test dulu, apa penyebab mogoknya printer kita, kesalahan mungkin
terdapat pada hardware atau softwarenya. Cara tercepat untuk memeriksa koneksi
hardware adalah dengan menjalankan print melalui DOS. Dari Shutdown pilih "Restart
in MS DOS mode" untuk masuk ke promt C:>. Lalu ketikan "dir C:windows>lpt1" jika
printer bisa menjalankan tugasnya, maka kesalahan bukan berasal dari sistem
hardware (koneksi printer ke komputer tidak ada masalah) melainkan berasal dari
sistem software. Coba install ulang printer dari icon Add Printer di control panel. Juga
cek program setup CMOS untuk setting-setting EPP atau ECP yang benar.
Sumber: Komputek

Surat Anda
Dari: Putut RS
>Salam kasih,
>Saya sangat senang sekali dengan milis ini, karena saya merasa apa
>yang disajikan bermanfaat untuk saya khususnya dengan profesi saya
>sebagai hamba Tuhan. Dalam kesempatan ini jika redaksi ICW berkenan,
>bolehkah saya meminta lagi beberapa daftar Website kristen yang
>menyajikan bahan-bahan kotbah? Khususnya bahan-bahan kotbah dan
>artikel yang disajikan oleh Gereja Reformed (GKRI Exodus itu
>websitenya apa ya?). Memang dahulu ICW pernah menyajikannya, tetapi
>data yang saya simpan itu hilang semua saat komputer saya mengalami
>masalah. Atas perhatian dan bantuannya saya mengucapkan terima kasih,
>dan Tuhan memberkati kita semua, Amen.
Redaksi:
Salam, untuk Website bahan-bahan renungan, Saudara Putut dapat melihat arsip ICW
edisi 40 yang lalu. Caranya, klik alamat berikut ini:
http://www.sabda.org/icw/99-040.htm Sedangkan alamat GKRI Exodus dapat anda
temukan dlm edisi sebelumnya:
http://www.sabda.org/icw/99-039.htm
Dari: Liza
>Shallom,
>saya tertarik dengan artikel anda pada edisi 055 mengenai keluarga
>kristiani yang harmonis. Sehubungan dengan itu saya mohon informasi,
>web mana yang dapat saya kunjungi untuk berkonsultasi mengenai
>keluarga kristiani ini, atau jika ada alamat emailnya akan lbh baik.
>Terima kasih, Tuhan berkati!
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Redaksi:
Shalom, bila maksud anda "berkonsultasi", kami menyarankan anda untuk bergabung
dalam Milis e-AyahBunda. Dalam Milis ini anda dapat "curhat" tentang masalah
anak/keluarga. Untuk bergabung, silakan mengirim email kosong ke alamat berikut ini:
subscribe-i-kan-ayahbunda@xc.org
Dari: Marcus R
>Bagaimana kalau kita menjadi anggota dari ICW apa syarat-syaratnya.
>kami menunggu kabar. Salam
Redaksi:
Kami senang sekali bila anda bergabung bersama kami. Untuk menjadi anggota ICW
cukup dengan mengirim email kosong ke alamat ini:
subscribe-i-kan-ICW@XC.Org
Ok! Mudah bukan? Kami tunggu respon anda! Salam.
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ICW 057/April/2000: Wanita
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Apakah yang kami sajikan untuk menyambut Hari Kartini (21 April)? Simaklah editorial
edisi ini.....

“

"Charm is deceitful, and beauty is vain: but a woman that fears
the Lord, she shall be praised"

”

(Proverbs 31:30//Amsal 31:30)
Ketika Allah menciptakan wanita, Allah memberinya "tempat" yang sangat istimewa
yaitu menjadi "penolong yang sepadan" bagi suaminya (Kej.2:18). Namun rupanya
"tempat" ini sering dipertanyakan, bukan hanya oleh wanita saja, bahkan oleh para
suami; Apa artinya menjadi "penolong yang sepadan"? Dan mengapa? Apalagi setelah
kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak lagi bisa melihat tujuan Allah dengan
jelas. Dari sejarah kita sering melihat bahwa telah banyak kali "tempat" ini dicoba untuk
dipindah-pindah dan digeser-geser. Sehingga sebagai akibatnya terjadi pembatasan
kemampuan untuk bisa saling memberikan yang terbaik. Di beberapa tempat di dunia
ada suami yang tidak memberikan "tempat" bagi wanita sehingga wanita hanya
dipandang sebelah mata.
Tapi bersyukurlah, hai wanita! Karena Allah, Sang Pencipta, tidak memandang wanita
dengan sebelah mata. Dia amat sangat menghargai dan memperhatikan anda, bahkan
sangat mengenal anda jauh melebihi siapapun juga. Ya! Allah kita senantiasa
memberikan tempat bagi wanita, yaitu untuk ikut ambil bagian dalam karya
keselamatanNya.

“

"Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus
Kristus. Karena kamu semua, yang dibaptis dalam Kristus, telah
mengenakan Kristus. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau Yunani,
tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau
perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus"
—Galatia 3:26-28—

Salam,
Staf Redaksi

78

”

ICW 2000

Selintas Situs Web
•

KOMISI WANITA GKI LAYUR

Diantara bidang-bidang pelayanan GKI Layur, Komisi Wanita gereja adalah satu
diantaranya. Dalam pelayanannya, Komisi Wanita GKI Layur menetapkan misi yang
merupakan bagian dari misi gereja, yaitu "Menerima, memberitakan dan menyatakan
kasih dan keselamatan di dalam Kristus kepada dunia." Selain misi dan visi, terdapat
info lain seperti jadwal kegiatan rutin, jadwal kegiatan yang akan datang, susunan
pengurus, dll. Dalam halaman ini juga dimuat langkah-langkah untuk mencapai misi dan
visi pelayanan mereka. Langkah-langkah apa saja yang diambil? Ok silakan klik alamat
dibawah ini untuk mengetahuinya!
http://www.gki.or.id/Layur/Lwanita.html
•

KOMISI WANITA GKI COYUDAN

Situs GKI Coyudan Solo termasuk salah satu bagian dari pelayanan Situs gerejanya
untuk pelayanan wanita. Bila anda klik alamat di bawah ini, maka anda akan diantar ke
halaman "Wanita". Jadwal Persekutuan Kaum wanita dan jadwal Persekutuan bagi
Lansia mengisi lembar khusus Komisi Wanita tsb. Satu hal yang perlu ditambahkan
untuk Situs ini adalah memberikan informasi yang update supaya sajiannya selalu
segar......:-)
http://www.indonesia.cc/gki/wanita.htm
•

BERAWAL DARI PEMBERIAN SEORANG IBU

"Nama beliau dekat dengan nama pejuang pendidikan wanita, RA.Kartini. Beliau adalah
"Ibu Karsini". Seorang janda (yang hidup di masa pelayanan Pdt. Pouw Boen Giok
1939-1949) yang dengan sukarela mempersembahkan perhiasan warisannya ke gereja.
Uang hasil penjualan perhiasan tsb kemudian dibelikan tanah di kawasan Gunung
Parang (sekarang Jl. R.E.Martadinata). Di atas tanah tsb kini berdiri gedung baru SLTPK-BPK Penabur. Tidak pernah terpikirkan sebelumnya, berawal dari pemberian yang
tulus dari seorang ibu, dihasilkan sarana pendidikan yang cukup besar."
Cuplikan info di atas merupakan ringkasan sejarah berdirinya Yayasan Kristen BPK
Penabur. Sejarah seutuhnya? Silakan simak dalam Situs Web mereka yakni dengan
meng-klik menu "Majalah", lalu pilih "Karya wiyata - 87". Ok! Selamat membaca.
http://www.bpkpenabur.or.id/index.htm
•

WOMAN'S TOUCH MAGAZINE

Woman's Touch (WT) merupakan buletin wanita Kristen yang terbit tiap 2 bulan sekali
(dlm bhs Inggris). Para kaum wanita dapat menikmati sajian dari buletin ini yang
memuat bahan pemahaman Alkitab, artikel misi, resep dan prakarya, humor, cerita,
ajang diskusi, e-cards, dan masih banyak lagi. Beberapa contoh artikel yang dimuat di
antaranya: "Touching the World Wide Web," "The Power of a Song," "The Internet Has
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No Gender," dan "A Better You--Cancer Touches Us All." Jangan tunggu-tungu lagi,
karena anda dapat mengakses (berlangganan) buletin ini secara online di alamat:
http://www.ag.org/womanstouch/

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e-WANITA

Milis e-Wanita yang dimoderatori oleh Ibu Valeria Iranova ini merupakan wadah
komunikasi, diskusi dan informasi (khususnya) bagi wanita-Kristen. Sesuai dengan
namanya, Milis ini mengangkat topik- topik diskusi yang menarik terutama untuk wanita,
mis. iman wanita Kristen, cinta, kesehatan, resep masakan, karier, keluarga, dsb.
Hello kaum wanita Kristen Indonesia.....! sungguh rugi bila anda tidak bergabung
dengan Milis ini! Segeralah bergabung, ajak teman dan sahabat wanita anda! Melalui
Milis ini, anda juga akan belajar menjadi saluran berkat dalam memperkuat kasih, iman
dan pengharapan bagi sesama umat Kritiani khususnya bagi sesama wanita seiman.
Untuk bergabung, cukup kirimkan email kosong anda ke alamat:
subscribe-i-kan-Wanita@XC.Org
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Liputan Dunia Internet: Posisi-Posisi Profesional TI Wanita
Beberapa universitas di Indonesia telah memiliki jurusan komputer dan teknik
informatika dengan jumlah mahasiswa dan mahasiswinya yang berimbang. Hal itu
rupanya dapat dijadikan cermin bagi keberadaan dan peran wanita di dunia profesional.
Nah sekarang saatnya perempuan tidak cuma duduk di belakang meja sekretaris sambil
menunggu perintah boss-nya, tetapi juga dapat menempati posisi- posisi penting dan
strategis yang sebelumnya hanya didominasi kaum pria, beberapa posisi tsb adalah
sbb:
MANAJER TEKNOLOGI INFORMATIKA
Beberapa perusahaan dan lembaga besar seperti BAAN dan BPPN menempatkan
wanita untuk memegang posisi ini. Kendati kaum pria masih mendominasi posisi
bergengsi ini, kaum perempuan perlahan-lahan mulai merubah dominasi itu. Manajer TI
bertanggung jawab terhadap berbagai hal berkaitan dengan sistem data dan informasi
yang berjalan disebuah perusahaan. Kendati yang digelutinya secara fisik adalah
komputer, peran seorang manajer TI lebih kepada penciptaan konsep alur kerja data
dan informasi dalam sebuah perusahaan. Umumnya, manajer TI dibantu beberapa
orang teknisi komputer yang akan mengerjakan hal-hal teknis di bidang ini.
CHIEF INFORMATION OFFICER (CIO)
Ini adalah jabatan tertinggi di bidang TI. Biasanya hanya dipakai oleh perusahaanperusahaan besar. Microsoft dan Intel memiliki posisi ini, yang kedudukannya berada
satu tingkat di bawah CEO (Chief Executive Officer). Tugas seorang CIO adalah
membawahi posisi yang berkaitan dengan teknologi informasi. Di perusahaanperusahaan besar, data dan informasi biasanya tak hanya ditangani oleh seorang
manajer saja. Tapi ada beberapa manajer yang menanganinya. Nah CIO menaungi
manajer-manajer itu.
SYSTEM ANALIYST
Sama seperti seorang manajer, kerja seorang analis sistem adalah membuat konsep
data dan sekaligus menganalisa sistem informasi yang dipakai dalam sebuah
perusahaan. Sejauh ini profesi ini masih jarang digeluti wanita, karena sifatnya yang
lebih teknis.
PROGRAMMER
Jika pada masa lalu, wanita bisa bekerja sebagai "tukang jahit" atau perancang busana
di rumahnya, maka di masa depan, profesi programmer (pemrogram komputer) bisa
menjadi pilihan yang menarik. Karena profesi ini sama seperti menjahit atau merancang
busana, bisa juga dikerjakan di rumah dengan syarat, harus ada komputer dan
perangkat pendukung lainnya.
WEBMASTER
Dengan semakin berkembangnya internet, Webmaster menjadi posisi yang paling
diburu perusahaan-perusahaan menengah dan besar yang mulai menjajaki bisnis di
internet. Web master adalah seorang yang ahli dan bertanggung jawab terhadap
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berbagai hal menyangkut jaringan Web dan teknologinya termasuk desain dan
publikasi.
Sumber: dot.com

Stop Press
•

e-BinaAnak LUNCURKAN PASKAH

Tanpa terasa Paskah sudah di depan mata! Halo guru-guru Sekolah Minggu.... apakah
anda sedang "sibuk" mempersiapkan Paskah? Tentu! Ikuti Milis e-BinaAnak dua edisi
mendatang, supaya anda dapat melakukan persiapan pelayanan yang lebih matang.
Disajikan juga Tip/Trik Mengajar bagi guru SM, juga tambahkan koleksi kegiatan
PASKAH anda. Bagi yang berlum menjadi anggota, silakan kirim e-mail kosong ke:
<subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>
•

(SU-RAT) SUa daRAT

Tanggal 8 April 2000 yang lalu moderator dan para anggota Milis e-Wanita yang
berdomisili di Surabaya bersua "di darat". Hadir juga moderator Milis e-AyahBunda dan
Istri dari Magelang. Pertemuan yang diadakan di diadakan Nur Pacific Surabaya ini,
memiliki tujuan untuk membina keakraban termasuk di darat. Redaksi ICW berharap
semoga tujuan tercapai dan anggota semakin akrab dan bergairah melayani Tuhan...:-)
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Setelah menjalankan ataupun selesai bekerja dengan komputer, anda ingin langsung
men-ShutDown PC anda. Tetapi sebagian besar PC harus melalui menu task bar
terlebih dahulu sebelum kemudian masuk ke option ShutDown untuk mematikan
komputer. Ada cara yang lebih cepat, tanpa harus melalui menu task bar, yaitu dengan
langsung meng-klik ganda icon ShutDown yang ada pada Dekstop, dimana kemudian
komputer akan dapat langsung mati. Untuk membuat icon Shut Down pada dekstop
anda, caranya seperti berikut:
1. Klik kanan Dekstop anda dengan maksud menampilkan sebuah context windows
2. Dalam spasi Command Line, ketiklah berikut ini:
C:WINDOWSRUNDLL.EXE user.exe,exitwindows (spasi hanya antara EXE dan
user)
3. Klik Next, kemudian rename Icon ShutDown. Klik Finish dan Icon baru anda
berada pada Dekstop.
4. Sekarang klik ganda pada Icon baru tsb, maka komputer anda akan langsung
shutdown.
Sumber: Komputek

Surat Anda
Dari: Hilda Putong
>Kepada Redaksi ICW
>Terima kasih banyak kami boleh tergabung dan mendapatkan banyak
>informasi ICW. Tuhan memberkati semua staf ICW.
>Boleh kan saya informasikan situs jaringan kerjasama perpustakaan>perpustakaan perguruan tinggi Kristen di Indonesia sebagai informasi
>bagi keluarga besar ICW? Anggota kerjasama tersebut yang hingga
>sekarang terdiri dari 13 anggota yang dikoordinir oleh UK Petra,
>Surabaya. Jaringan tersebut dinamakan InCU-VL (Indonesian Christian
>University- Virtual Library). Informasi lengkap pada:
http://incuvl.mitra.net.id
http://incuvl.mitra.net.id/family.htm
>Semoga info tersebut dapat berguna bagi kita semua.
Redaksi:
Wah, informasi ini tentu sangat berguna. Thanks banyak untuk berkat yang anda
bagikan. Silakan kirim review situs tsb. untuk dimuat di ICW yang akan datang!
Dari: djopan-mdo
>Salam dalam Kasih Yesus Kristus.
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>Saya adalah anggota baru ICW yang baru bergabung pada minggu lalu,
>namun saya telah mendistribusikan buletin ICW. Untuk itu saya ucapkan
>banyak terima kasih. Pada kesempatan ini saya ingin bertanya kepada
>ICW sekiranya tahu alamat webside atau e-mail dari Penerbit Buku
>Kristen (PBK) Sinar Kasih, yang diasur oleh Bapak Hamran Ambrie,
>atau alamat e-mail dari Bapak Hamran Ambrie sendiri.
>Sekiranya tahu, mohon dapat diinformasikan kepada saya.
>Terima kasih dan Tuhan memberkati. Best regards...

Redaksi:
Jika ada diantara pembaca ICW yang memiliki informasi yang dicari Sdr. Djopan,
silakan menghubungi:
info-ICW@sabda.org

Info Terbaru
•

SEMINAR YLSA DAN LOKAKARYA SABDA, YOGYA 3 APRIL 2000

Puji Tuhan, Seminar "Pelayanan Elektronik dan Lokakarya Pemakaian Program
SABDA" (tanggal 3 April 2000 di Yogyakarta) telah berjalan dengan baik. Seminar dan
lokakarya ini diselenggarakan atas kerjasama Yayasan Gloria bekerjasama dengan
Yayasan Lembaga SABDA. Dihadiri sebagian besar oleh mahasiswa Kristen. Usaha ini
adalah sebagai langkah awal untuk memperkenalkan visi dan misi pelayanan elektronik
kepada masyarakat Kristen Indonesia pada umumnya. Laporan selengkapnya, dapat
anda baca dalam buletin Sabda-Net-Info Edisi 3 atau 4 yang akan terbit pada bulan
April ini.
Untuk berlangganan Publikasi SABDA-Net-Info, silakan kirim e-mail kosong ke:
subscribe-sabda-net-info@xc.org
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Salam Kasih
Shalom,
Jika anda ada di lingkungan masyarakat Kristen di negara berbahasa Inggris, maka
pada pagi-pagi Minggu PASKAH anda akan secara spontan mendengar di sana sini
sapaan seperti ini: "He is Risen!" (Dia telah Bangkit!) Maka jika anda juga orang Kristen
maka anda akan membalas sapaan tadi dengan berkata: "He is Risen INDEED!!!" (Dia
benar-benar telah Bangkit!!)
PASKAH adalah suatu perayaan kemenangan, bahwa Yesus betul-betul telah bangkit.
Sebuah kubur yang kosong ditinggalkanNya, karena Ia tidak membutuhkannya lagi.
Kematian telah dikalahkannya! Kuasa maut telah ditelan, "Hai maut, di manakah
sengatmu?" (1 Korintus 15:55b). Inilah berita PASKAH yang harus kita beritakan
kepada semua orang supaya mereka boleh mendapatkan pengharapan sesudah
kematian. Barang siapa percaya kepada Kristus maka ia tidak hanya telah mati
bersama Kristus, tetapi ia juga telah bangkit dan hidup bersama Kristus!! "Karena kita
tahu, bahwa Kristus, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi: maut
tidak berkuasa lagi atas Dia." (Roma 6:9,1-14).
Sebagai ucapan selamat PASKAH, maka segenap Pengurus dan Staf ICW ingin
bersama-sama mengucapkan:
"HE IS RISEN!!"
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

BAGAIMANA KITA TAHU BAHWA KRISTUS BENAR-BENAR BANGKIT?

Beberapa saudara kita mengalami kesulitan untuk percaya "apakah Kristus benar-benar
bangkit". Nah, halaman ini akan membantu mereka untuk melihat kebenaran tsb.
"....Sebagian besar jemaat Kristen mula-mula cukup menderita untuk mempertahankan
imannya, kehilangan miliknya, dan mengalami penganiayaan besar oleh orang Yahudi
dan Romawi pada abad pertama. Mereka hampir tidak dapat bertahan dalam
kesaksiannya kecuali mereka telah diyakinkan, melalui semua fakta, bahwa Penyelamat
mereka telah mengalahkan maut!..." Apakah fakta- fakta itu, silakan menyimaknya di
alamat berikut ini:
http://www.christiananswers.net/indonesian/q-eden/edn-t001i.html
http://www.christiananswers.net/indonesian/
•

SIAPAKAH ISA DARI NAZARET BAGI ANDA?

Situs Great Commision yang cantik ini dapat menolong anda untuk memenangkan jiwa
bagi Yesus. Pendekatan yang dilakukan Situs ini adalah dengan mengganti nama
"Yesus Kristus" dengan "Isa Almasih". Mengabarkan karya keselamatan Kristus adalah
misi utama dari Situs ini, bahkan disediakan pula form bagi setiap pengunjung yang
saat itu juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan merindukan tuntunan yang lebih
dalam. Selain itu, anda juga dapat link ke beberapa topik menarik lainnya, seperti:
Mengenal Isa Secara Pribadi, Video Isa Almasih, Hidup Dipenuhi Roh Kudus, Bukan
Sekedar Tukang Kayu, dll. Tunggu apalagi? Segera arahkan browser anda ke Situs
Web Great Commision ini di alamat:
http://www.greatcom.org/indonesian/whois.htm
http://www.greatcom.org/indonesian/
•

LAMBANG-LAMBANG SALIB

Paskah, pasti berhubungan dengan Salib. Namun tahukah anda, bahwa lambang salib
di beberapa negara memiliki bentuk yang lain dengan lambang salib yg sering kita lihat.
Untuk mengobati rasa penasaran anda, coba klik alamat ini, dan ingat baik-baik
arti/maksud dari setiap lambang salib tsb!
http://www.fastlane.net/homepages/wegast/symbols/symbolcs.htm
•

DRAMA PASKAH - KOMEDI

Pernahkah anda menyaksikan kisah Paskah yang dikemas dalam bentuk komedi? Atau
anda sedang memikirkannya? Pass sekali! Situs khusus yang berisi naskah-naskah
drama ini menyajikan kisah Paskah dengan format komedi. Namun begitu, naskah
drama ini sama sekali tidak mengurangi keseriusan berita Paskah. Bahkan, naskah
drama Paskah komedi ini dapat mengangkat hal-hal kecil yang kadang tidak kita
pikirkan saat memperingati Paskah. Hanya, anda perlu menterjemahkan dahulu naskah
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SAJAK PASKAH

Apalagi yang bisa anda temukan tentang Paskah di internet? Banyak! Termasuk Situs
khusus kumpulan puisi dan sajak. Bila anda klik pada alamat di bawah ini maka anda
akan terbang ke halaman puisi Paskah dalam Situs Wordspring, menarik bukan?
(Karena Situs ini berbahasa Inggris, jadi anda harus menterjemahkan dulu sajak-sajak
didalamnya) Tunggu apalagi, segera arahkan browser anda ke alamat di bawah ini:
http://www.wordspring.com/
•

INTERACTIVE PASSION HISTORY (IPH)

Ayo kunjungi Interactive Passion History (IPH) maka anda dapat mengalami perjalanan
ke Kalvari. Caranya? Pilih jalan yg akan anda tempuh, bayangkan diri anda sbg seorang
tokoh Alkitab dalam kisah tsb. Bukan itu saja! Anda bahkan dapat berinteraksi dengan
setiap karakter yang ada dlm perjalanan virtual seputar penderitaan, kematian dan
kebangkitan Tuhan Yesus. Situs Web inspiratif yang dibuat oleh misionaris Brazil, Rev.
Guy Marquardt ini juga menyediakan referensi-referensi Alkitab yang sangat membantu.
http://www.geocities.com/~dolorosa/
•

EASTER STORY: CARA MUDAH BAGI ANAK-ANAK UNTUK MENGINGAT
PASKAH

Ini merupakan salah satu cara yg efektif untuk bercerita ttg Paskah pada Anak-anak.
Situs ini bercerita ttg suatu kotak ajaib yg berisi duabelas telur plastik berwarna-warni,
tiap-tiap telur berisi 'sesuatu' yg menarik tentang Paskah. Pasti sangat menarik bagi
anak- anak! Nah, Apakah 'sesuatu' itu?...;-) Klik alamat di bawah ini dan anda akan
menemukan jawabannya!
http://sda.goshen.net/cgi-bin/redirect.cgi?AD=cc-em-text
•

FUNNY KIDS PROJECT

Dalam Situs berbahasa Inggris ini anda akan menjumpai kisah-kisah menarik yang
berhubungan dengan Paskah. Kisah-kisah ini memberi gambaran yang bagus bagi
anak-anak untuk mengerti arti Paskah yang sebenarnya. Beberapa kisah ini di ambil
dari sebuah newsletter: "The Funny Things Kids Say Will Brighten Any Day!" volume 1,
2 dan 3. Anda juga dapat berlangganan langsung newsletter ini di alamat:
tghous@noble.cioe.com. Atau bila anda ingin tahu informasi lebih lengkap, kunjungi
Situs ini di alamat:
http://www.funnykids.com/

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
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FICA-Net

Milis ini diselenggarakan oleh Fellowship of Indonesian Christians in America (FICA).
Keanggotaan Milis FICA-Net tidak terbatas bagi mereka yang tinggal di Amerika saja,
tetapi juga termasuk orang-orang Kristen Indonesia dari belahan bumi lainnya. Sifat
milis ini adalah non-moderated, non-politis, dan interdenomisasi. Saling membagi kasih
Kristus, saling menguatkan, mempertinggi wawasan kekristenan, dan saling memacu
untuk berbuat baik adalah tujuan dari Milis FICA. Hal-hal kekristenan dan isu
sosial/keadilan juga menjadi topik dalam Milis yang selalu ramai dan sibuk ini. Anda
ingin bergabung? Silakan mengirimkan e-mail ke alamat berikut:
To : listproc@fica.org
Subject: [bisa dikosongkan]
Isi : subscribe fica-net nama_anda
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Liputan Dunia Internet: Utak-Atik Tanggal Paskah Dengan
Excel
Kita tahu bahwa perayaan Paskah selalu berubah-ubah tanggal dan bulan pada setiap
tahun. Hari Paskah dirayakan pada hari Minggu pertama sesudah bulan purnama yang
jatuh antara 22 Maret dan 25 April (sesudah tanggal 21 Maret yang merupakan awal
permulaan musim semi). Apabila bulan purnama jatuh pada hari Minggu maka Paskah
dirayakan pada hari Minggu berikutnya. Tanggal Paskah setiap tahunnya dapat dihitung
melalui software MS Excel, adapun formulanya adalah sebagai berikut:
A

B

1 MENETAPKAN HARI RAYA GEREJAWI
2

Tahun

2000

3 HARI RAYA GEREJAWI

TANGGAL

4 Jumat Agung

=B5-2

5 Paskah
=FLOOR("5/"&DAY(MINUTE(B2/38)/2+56)&"/"&B2,7)-34
[[** atau ** =FLOOR(DAY(MINUTE(B2/38)/2+56)&"/5/"&B2;7)-34 ]]
6 Kenaikan Tuhan Yesus

=B5+39

7 Pentakosta

=B5+49

8 Natal
[[** atau **

=DATE(B2,12,25)
=DATE(B2;12;25) ]]

** Perhatian !!!
Formula pertama pada sel B5 berformat internasional (bln/tgl/thn).
(**) Bila formula/rumus tsb tidak bisa dijalankan, ganti dengan
formula kedua yang menggunakan format Indonesia (tgl/bln/thn).

Anda dapat mengubah cell pada B2 sesuai dengan tahun (mis. 2001) yang dikehendaki.
Pada kolom B4 sampai B8 format sel-sel tsb menjadi format tanggal (
Format/Cells/Number/ , Pilih "Custom" dan ketik "dd mmmm yyyy" pada Type untuk
format Indonesia ).
Untuk mengetahui hari apa pada tanggal tersebut, pada sel C4 ketikan formula:
=CHOOSE(WEEKDAY(B4,1),"Minggu","Senin","Selasa","Rabu","Kamis",
"Jumat","Sabtu") lalu copykan formula ini sampai pada cell C8.
Semoga berguna untuk menyusun program kerja tahunan gerejawi.
Kiriman: Samuel Hadiwidjaja, modifikasi DB.
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Stop Press
•

SELAMAT HARI PASKAH

Segenap staf ICW mengucapkan:
"......Selamat Hari PASKAH !! "
kepada anda semua. Semoga kehidupanNya nyata dan kasihNya sempurna di dalam
kita. Tuhan memberkati kita!
•

EDISI KHUSUS SEKOLAH-SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA DI INDONESIA

Masuki tahun ajaran baru (Bulan Mei 2000), ICW hendak mengangkat tema khusus,
yakni Edisi khusus untuk Sekolah-sekolah Tinggi Teologia di Indonesia. Kami akan
merangkum beberapa informasi dari STT-STT Teologia tsb, a.l.info ttg pendaftaran
mahasiswa baru, info ttg program studi yang ada, dan info-info lain yang aktual. Untuk
itu, bila anda seorang pengurus, pengajar, mahasiswa, atau yang sedang tergabung
dalam salah satu STT Teologia di Indonesia, anda dapat mengirimkan berita apa saja
ttg STT anda tsb kepada kami. Kami tunggu kiriman anda secepatnya di alamat:
staf-ICW@sabda.org
Terima kasih... o/
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1. Tempatkan alamat email anda pada halaman pertama sehingga pengunjung
dapat memberikan kritik dan sarannya.
2. Letakkan tanggal modifikasi terakhir (update) pada tempat yang menyolok.
3. Tulis hal-hal baru pada halaman pertama. Sebaiknya buat bagian khusus yang
terpisah.
4. Hindari pemakaian elemen-elemen yang tidak perlu, seperti Java Script Box,
yang menampilkan ucapan selamat tinggal.
5. Perhatikan penulisan yang benar, dan periksa link-link seminimal mungkin
sebulan sekali.
6. Kunjungi sesering mungkin Situs anda sendiri. Kadangkala kesalahan baru
terlihat setelah beberapa hari.
7. Hindari link eksternal pada halaman pertama. Anda tentu tidak mengharapkan
pengunjung langsung pergi ke Situs orang lain khan... ;)
8. Gunakan Meta-Tags. Dengan cara ini anda membantu search engine untuk
mengenali dan memanggil Situs anda.
Sumber: CHIP [Cat. Red; Jika anda atau gereja/organisasi anda memiliki Situs Web,
jangan lupa mengirimkan informasi dan URLnya ke Staf ICW]

Surat Anda
Dari: Christian Sasiang
>Syallom,
>Teman saya mau masuk Universitas Pelita Harapan, apakah ICW punya
>alamatnya untuk diakses ke Internet?
>Salam
Redaksi:
Universitas Pelita Harapan dapat anda kunjungi di alamat:
http://www.ph.edu/
Dari: Pin
>hi,
>i'd like to suggest a site for your review:
>Afterhours Inspirational Stories
>http://inspirationalstories.com
>it features thousands of free inspirational stories,
>jokes, poems, and parables.
>thanks.
Redaksi:
Thanks a zillion! buat informasinya. Pasti akan kami review ... :-) Kirim lagi ya kalau ada
info/url lainnya yang menarik... GBU.
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Dari: Staf ICW [Ralat ICW Edisi 57] Mohon maaf atas kesalahan kami dalam
menuliskan alamat URL ICW 57; dan terima kasih atas perhatiannya; Salah -->
http://www.gki.or.id/Layur/Lwanita.html Benar --> http://www.gki.or.id/layur/Lwanita.html
[Red.: Sulit untuk membedakan ... ya :-( ...]
Dari: Eleonora
>Situs resep di bawah ini tidak bisa diakses. Tolong kalau ada yang
>tahu, bagaimana cara mengaksesnya?
>Eleonora :)
>
http://pacific.net.id/content/Resep/
Redaksi:
Anda benar :-( Dulu alamat ini baik, namun ketika diperiksa hari ini ternyata kami juga
mendapat pesan kesalahan seperti anda. Ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin ini
karena bandwidth/internet di Indonesia sempit dan sering macet, atau server/situs-nya
down. Kedua, mungkin karena mereka sudah memindahkan halaman ini ke tempat
lain<??> sehingga link/URL-nya sekarang putus. Maaf. Ada pembaca yang tahu
mengapa/dimana?? [ Banyak yang ingin belajar masak dan nikmati ;-) ]
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ICW 059/April/2000: Pelayanan Elektronik
di Indonesia
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang sangat besar dalam
kehidupan manusia. Di satu pihak manusia melihat teknologi sebagai alat penolong
yang dapat mempermudah kehidupan manusia. Bahkan teknologi telah menciptakan
ketergantungan bagi manusia modern, karena tanpa alat-alat hasil teknologi tsb. sulit
mereka bisa hidup normal. Bisakah anda bayangkan hidup tanpa telephone? tanpa
mobil? tanpa kulkas? atau tanpa komputer...?? sulit bukan? Dilain pihak manusia juga
melihat bahwa teknologi bukanlah alat yang bebas nilai. Ada banyak penyelewengan
moral dan dosa-dosa lain yang dilakukan dengan menggunakan alat-alat hasil teknologi
yang sama, khususnya seperti alat komputer dan internet.
Jadi pertanyaannya sekarang, "siapakah yang menggunakan alat-alat teknologi tsb.?",
karena merekalah yang sebenarnya memberikan nilai. Jika ada di tangan orang dunia
maka komputer dan internet akan dipakai untuk mencari uang sebanyak mungkin, atau
memuaskan nafsu kedagingan. Maka, beranikan kita bertanya: "Apa yang akan terjadi
jika alat-alat hasil teknologi itu (seperti komputer dan internet) ada di tangan orang
Kristen?" Pernahkah terpikir oleh anda, bahwa komputer dan internet akan menjadi alat
untuk membawa orang mendengar Injil, membawa jemaat Tuhan menjadi dewasa,
memotivasi anak-anak Tuhan untuk melayani......?? Dari sinilah visi pelayanan
elektronik sedang digumuli, yaitu bagaimana membawa
"EVERY COMPUTER USER FOR CHRIST!!!"
"EVERY COMPUTER USED FOR CHRIST'S KINGDOM PURPOSES!!!"
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

YAYASAN LEMBAGA SABDA (YLSA)

YLSA adalah yayasan Kristen non profit yang bergerak dalam bidang pelayanan media
elektronik komputer (pertama di Indonesia, 1995). Menjadi pelayan dan hamba bagi
Tubuh Kristus (masyarakat Kristen Indonesia) melalui pelayanan elektronik ("Electronic
Servants" to Christ's Body) adalah misi dari Yayasan ini. Apa saja yang dikerjakan oleh
YLSA?
SABDA© (Software Alkitab Biblika dan Alat-alat) adalah salah satu wujud pelayanan
(divisi software) yg dibangun oleh YLSA. Ketika internet mulai populer di Indonesia
tahun 1997, YLSA dengan sistem I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network)
membangun suatu sistem infrastuktur pelayanan elektronik yang terbesar di Indonesia.
Telah diterbitkan berbagai macam publikasi elektronik dan juga banyak forum diskusi,
baik untuk pelayanan dari YLSA maupun untuk yayasan/ lembaga Kristen Indonesia
yang lain. Telah juga dibangun beberapa situs besar seperti situs MIK (Muara Informasi
Kristen) yang menjadi direktori sumber-sumber Kristen Indonesia online, juga situs eMisi, I-KAN, ICW, dll. Untuk lengkapnya silakan berkunjung ke alamat di:
http://www.sabda.org/ylsa/
http://www.sabda.org/sabda/
http://www.sabda.org/i-kan/
http://www.sabda.org/misi/
•

PENDIDIKAN ELEKTRONIK STUDI TEOLOGIA AWAM (PESTA)

PESTA merupakan kursus studi teologi awam yang diselenggarakan secara online. Visi
PESTA adalah untuk mengajak setiap pesertanya aktif belajar kebenaran Firman Tuhan
agar bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa yang diperlengkapi dengan pengetahuan
Alkitab yang cukup untuk mampu melayani orang lain. Diharapkan para peserta PESTA
semakin menjadi murid yang sensitif thd panggilan Tuhan dimanapun mereka berada.
Dalam Situs PESTA anda akan menemui pembagian kelas, penjelasan materi, dan juga
prosedur untuk bergabung/belajar dengan PESTA; atau anda bisa langsung tulis ke
<Staf-PESTA@sabda.org>. Apakah anda orang awam yang rindu belajar Firman
Tuhan? dan rindu diperlengkapi untuk melaksanakan tugas panggilanNya dimanapun
anda berada? Kunjungi Situs PESTA ini di alamat:
http://in-christ.net/home.shtml
•

CYBERGKI

Situs CyberGKI yang diluncurkan pada 25 Mei 1996 ini memiliki halaman pertama yang
cukup besar. Boleh dikatakan hampir semua link internal dimuat dalam halaman
pertamanya. Melalui Situs ini anda dapat mengunjungi semua Situs-situs GKI di
Indonesia (tentu saja yang memiliki Situs Web). Namun paling tidak anda dapat
mengetahui alamat setiap GKI yang ada di Indonesia. Situs ini membagi informasinya
menjadi delapan halaman besar, halaman Who is GKI? What's On, FAQs, History,
94

ICW 2000

Periodicals, Comments, Pledge, dan Home. Melihat ruangan Situs yang cukup besar ini,
anda akan merasa betah berlama-lama didalamnya. Sayangnya, Situs ini
menggunakan bahasa Inggris sebagai pengantarnya. Kunjungilah situs ini di alamat:
http://www.gki.or.id/
•

PAROKI-Net

Situs Katolik dalam bahasa Inggris, yang cukup besar ini, berisi segala informasi
tentang ParokiNet. ParokiNet adalah sebuah Milis yang pertama dalam bahasa
Indonesia, dan merupakan ajang diskusi seputar hal-hal yang berhubungan dengan
iman Kristen tentu saja ditinjau dari sudut pandang Katolik. Situs ini juga dilengkapi
dengan Naskah Alkitab Bahasa Indonesia (TB), kalender liturgi, koleksi photo dan lagulagu; juga ada link ke sumber-sumber Katolik di seluruh dunia. Milis ini ramai sekali (2030+ surat per hari) dan arsip-arsipnya bisa anda dapat dalam situs ini !! Anggota Milis ini
tersebar diberbagai penjuru dunia, spt USA, Kanada, Indonesia, Australia, Selandia
Baru, Jepang, Belanda, dan Jerman. Halo umat Katolik di seluruh Indonesia, anda dpt
ikut mengunjungi Milis ini. Untuk itu, silakan klik alamat:
http://www.parokinet.org/

Seputar Milis
Publikasi Elektronik
•

INDONESIAN CHRISTIAN WEBWATCH (ICW)

ICW (publikasi yang sedang anda baca ini:) adalah sebuah publikasi elektronik (ada
juga yang menyebutnya newsletter/buletin elektronik) yang diterbitkan secara berkala
oleh Yayasan Lembaga SABDA melalui sistem I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab
Network). Misi ICW adalah menjadi media penghubung/pemberita. Ada banyak sumbersumber informasi Kristen online Indonesia yang kurang dikenal dan kurang mengenal
satu sama lain, maka ICW bertujuan memasyarakatkan sumber- sumber informasi
Kristen online (elektronik) tsb. untuk diketahui dan dimanfaatkan bagi pelayanan. Oleh
karena itu didalamnya anda akan menjumpai review dari Situs Web, Milis, Article, ftp, email, newsgroup, dll yang Kristen/Indonesia. Apabila gereja, persekutuan, atau
organisasi anda memiliki/membuka pelayanan secara online, anda HARUS (please
<G><) mengirim informasinya ke ICW untuk dimuat. Untuk berlangganan ICW, cukup
kirim email kosong ke alamat:
subscribe-i-kan-ICW@sabda.org

Forum Diskusi Elektronik
•

e-SOFTWARE

Bagi anda-anda yg demen diskusi atawa sharing informasi, trik-trik, pengalaman, dll yg
berhubungan dengan komputer (software dan hardware) dan internet, inilah milis yang
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paling keren untuk anda. Silakan langsung join ke ajang diskusi Milis e-Software ini,
karena milis ini terbuka bagi semua orang Kristen-Katolik.
Alamat
: i-kan-Software@XC.Org
Mendaftar : Kirim e-mail kosong ke: subscribe-i-kan-Software@XC.Org
Admin
: Dwi Malistyo; Franky Mamahit
Arsip
: http://hub.xc.org/Scripts/lyris.pl?enter=i-kan-software
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Portal, sering disebut sebagai "information service provider", tempat untuk mencari
informasi ttg bisnis, lifestyle, sampai ke masalah sosial politik dan budaya. Merupakan
hal yang jamak bila orang mengunjungi Situs portal semacam Yahoo atau Excite untuk
memperoleh informasi ataupun mengelola aktivitas sehari-hari; berurusan dengan
berita, portofolio, e-mail, dst. Portal begitu populer bagi sebagian besar masyarakat
dunia sekarang ini, karena di lahan Web tersebut kita dapat berkomunikasi, mengakses
data, dan berbagi informasi. Teknologi ini terbukti mengatasi ruang, waktu, dan biaya
dibanding cara-cara konvensional. Namun, cukupkah berhenti di situ? Dunia bisnis
telah mengambil langkah, sudah banyak Situs portal dibangun untuk hal-hal yang
sekuler. Bagaimana dengan dunia pelayanan elektronik Kristen?
Para pelayan eletronik yang cermat pasti dapat melihat peluang besar penggunaan
portal semacam itu untuk mengembangkan pelayanan mereka. Bukankah teknologi
portal dapat diterapkan pula dalam kerangka pelayanan? Ide untuk portal Kristen
memungkinkan anak-anak Tuhan saling berkomunikasi, mengakses data, dan berbagi
informasi ttg sumber-sumber Kristen, kegiatan pelayanan, perkembangan jemaat,
pelayanan, dsb. Terlebih lagi bila dalam perancangannya ditambahi dengan beraneka
fasilitas, spt, email gratis berbasis Web, forum chat, direktori, dll. Di luar negeri sudah
ada beberapa portal Kristen, seperti CrossWalk.com, Goshen.com, dan Gospelcom. Di
Indonesia baru terdapat Situs portal umum, seperti Detik.com dan Astaga!com. Ya! Ini
adalah tantangan bagi kita semua. Sudah saatnya kita membangun Situs portal Kristen
(Indonesia).
Situs-situs portal Kristen luar negeri (bahasa Inggris):
CROSSWALK.COM http://www.crosswalk.com
GOSHEN.COM
http://www.goshen.com
GOSPEL.COM
http://www.gospelcom.net
Situs-situs portal umum Indonesia:
INDONESIA INTERACTIVE http://www.i-2.co.id
DETIKCOM
http://www.detik.com
ASTAGA!COM
http://www.astaga.com
SATUNET
http://www.satunet.com
Situs-situs portal Kristen Indonesia:
Belum ada yang sungguh-sunguh "portal" ... tetapi sudah ada Situs yang mengarah ke
sana, seperti YLSA/MIK (atau 'mungkin' CyberGKI). Ini sudah menjadi pusat sumber
informasi Kristen dan menyediakan fasilitas-fasilitas dan infrastruktur untuk seluruh
masyarakat Kristen Indonesia (sedang jadi "information service provider"). MIK (Muara
Informasi Kristen)
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http://www.sabda.org/
/vi

Surat Anda
Dari: Timothy Cahyadi
>Thanks for you news on "WANITA", May GOD bless you all.
>It's really a good news for woman like me. All the best.
Dari: Wibisono Haryono M. Sosroningrat
>Email anda sangat bagus dan sangat berguna bagi umat kristen di
>Amerika...
>Terima kasih dan SELAMAT PASKAH !
> Blessings & Prosperity !
Redaksi:
Thanks untuk pujiannya. Terus doakan ICW agar tetap dipakai Tuhan untuk menyajikan
informsi yg menarik dan bermanfaat bagi kebutuhan masyarakat Kristen Indonesia
dimanapun mereka berada.
Dari: Johan Tasman
>salam ICW,
>saya adalah pelanggan baru ICW dan merasa sangat diberkati oleh ICW,
>terutama dalam informasi web addressnya. Sebagai pelanggan baru,
>boleh tidak saya menyumbangkan sedikit saran untuk ICW?
>1. bagaimana kalau tampilan e-mail-nya sedikit dirubah, dengan
> menggunakan table mungkin akan lebih teratur dan menarik, baik
> dalam judul maupun uraiannya.
>2. bagaimana kalau ditambahkan bookmark untuk contents-nya, jadi
> kita bisa langsung membaca topik yang kita inginkan tanpa harus
> mencarinya lewat scrool down.
>ini cuma saran doang kok, maksudnya supaya ICW lebih sip lagi :)
>trims. Tuhan berkati
Redaksi:
Usulan ini sangat bagus, tetapi perlu kirmim ICW dalam bentuk HTML :-( Untuk bentuk
e-mail 'plain teks' seperti ICW sekarang, rada susah, ya? Tapi thanks atas usulan dan
sarannya. Bagaimana menurut yang lain, ada usulan lain...? Kami tunggu!!
Dari: Ido Priyono Hadi
>Yth ICW,
>Saya sangat berterimakasih dikirimi "hypherlinks" tentang Paskah.
>Sehingga sangat berguna sekali, sekalgus sebagai referensi untuk
>penelusuran. Kiranya kami yang di UK Petra Surabaya boleh meng-copy
>"hypherlinks" tsb di bawah sebagai informasi tambahan yang disediakan
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Redaksi:
Boleh, boleh saja... tapi tolong cantumkan ICW sebagai sumbernya, ya.. Dan kalau mau
tambah link ke Situs ICW dll .... baik sekali :-). Hey..! Kami tunggu review dari Situs
anda/Petra untuk edisi y.a.d. ;-)
Dari: er-win@
>Met Paskah semuanya....
>shalom...
>buat seluruh staf, Erwin mo ngucapin Selamat Paskah, semoga damai
>Paskah menaungi dan memberkati pelayanan kita semua.
Redaksi:
Trims buat...Erwin...dan masih banyak lagi yang mengirimkan ucapan Selamat
Paskah !!

Info Terbaru
•

TRIMS ATAS INFONYA! SIAPA INGIN KIRIM LAGI ...?? :)

Puji Tuhan! Beberapa (enam) Sekolah Teologia telah mengirim informasi tentang
Sekolah Tingginya, terima kasih banyak lho... ... Tunggu penyajiannya di bulan Mei
y.a.d. karena ICW akan menyajikan "informasi super-big" tentang situs-situs Sekolah
Teologia di Indonesia. Oleh karena itu bagi STT yang belum mengirimkan informasinya,
kami tunggu.....! ..secepatnya, ya!
Kami menerima surat pembaca ICW (Sdr. Kefas) yang menanyakan informasi STT online...
>Shallom!
>Saya ingin belajar tentang teologia lebih dalam ( program Sth ),
>namun karena ada kendala waktu karena saya sudah bekerja, apakah
>ICW dapat bantu saya untuk alamat2 yang bisa dihubungi via internet
>agar saya dapat belajar meskipun hanya lewat internet saja, materi2
>pelajaran dapat saya peroleh secara online dan berkesinambungan
>Terima Kasih
Nah, barangkali ada STT yang menawarkan program studi jarak-jauh? Silakan kirimkan
informasinya kepada kami.
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Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,
Sadar atau tidak, sejak dilahirkan di dunia kita terus menerus menerima pendidikan,
karena bagaimanapun juga kehidupan kita memang dibentuk dari berbagai pendidikan
yang kita terima di sekitar kita. Banyak cara dan metode untuk memperoleh pendidikan.
Ada pendidikan yang tidak formal dan ada pendidikan formal. Di jaman dulu orang pergi
"bertapa" dan menyendiri ke gunung-gunung dengan harapan untuk memperoleh
"pendidikan" dan ilmu tertentu. Di jaman dimana kebudayaan telah maju orang
menciptakan pendidikan formal yang disebut "sekolah". Di sanalah guru mengumpulkan
beberapa/banyak murid lalu mulailah mengajar mereka. Di jaman internet sekarang ini
bentuk/metode pendidikan bagaimanakah yang akan dipakai?
Dalam rangka ikut merayakan Hari Pendidikan yang jatuh awal bulan Mei ini, ICW ingin
sedikit mengulas tentang metode pendidikan yang sedang gencar dibicarakan, yaitu
pendidikan melalui komputer dan internet (pendidikan berbasis internet). Perubahan
jaman menuju era komputer dan internet ini, mau tidak mau, suka tidak suka, menuntut
para pengajar dan pelaku pendidikan untuk "melek" Teknologi (lawan dari buta
teknologi). Namun pertanyaan yang perlu (dan sepatutnya) kita tanyakan adalah, sudah
siapkah kita?
Salam, Staf Redaksi
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Selintas Situs Web

Di bawah ini adalah info Situs-situs yang diterbitkan untuk usaha berbagai pendidikan
non-formal yang berbasis Kristen.
•
•

WEBSERVANT-2000
WEBSERVANT-2000

Situs WebServant-2000 (w2000) dibangun oleh YLSA dan I-KAN dengan visi untuk
melipatgandakan webauthor dan webmaster Kristen/Katolik Indonesia - baik secara
kuantitas maupun kualitas - menjelang akhir tahun 2000 ini. Situs ini merupakan salah
satu dari rangkaian Proyek WebServant-2000 lainnya seperti milis forum diskusi eWebAuthor dan e-WebMaster, milis publikasi e-WebAuthor-Project, dan juga ICW!
Proyek WebServant-2000 bertujuan antara lain untuk menjadi sarana tutorial, referensi,
komunikasi, dan pelayanan webauthor/webmaster, serta yang terpenting untuk menjadi
katalisator bagi pengembangan kemampuan para webauthor/webmaster Kristen
Indonesia.
http://www.sabda.org/w2000/
•

RTM - SEMINARI-net VERSI AUDIO

Belajar, ternyata tidak dibatasi oleh bangku-bangku, papan tulis, juga guru/pengajar
yang berhadapan muka dengan muka. Sebuah terobosan baru telah dibuat oleh RTM
[Revival Total Ministry], yi belajar Firman Tuhan dalam bentuk suara/audio, bukan
tulisan. Program ini oleh RTM diberi nama SEMINARI-net versi audio. Ada 3 paket
materi dalam program tersebut, yaitu: (1) Kursus Pelayanan Pribadi, (2) Seminar Dunia
Roh, dan (3) Seminar Doa. Untuk mengikuti SEMINARI-net ini, Anda tinggal
mengekstraksi file ini dan mendengarkannya dengan program "Real Audio" atau
"Windows Media Player" versi 6.0. Semua materi bisa anda download secara cumacuma sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang.
http://members.xoom.com/seminarrtm/seminaraudio.html
•

SOM (SEKOLAH ORIENTASI MELAYANI)

GBI Jemaat Bethany Surabaya telah memanfaatkan situsnya selain untuk
memperkenalkan pelayanan gereja juga untuk mempromosikan program pendidikan
SOM mereka. Program pendidikan SOM ini bersifat non-formal, diselenggarakan
dengan jenjang studi untuk jangka waktu 1,5 tahun. Terdapat 4 kelas, masing-masing
dapat ditempuh selama 3 bulan. Untuk informasi lebih jelas, anda bisa mengunjungi
situs mereka di alamat:
http://www.bethany.or.id/som.htm
•

COURSES - UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

Berikut ini adalah satu contoh lagi bagaimana yayasan pendidikan dapat memanfaatkan
media elektronik internet untuk mempromosikan program-programnya. COURSE
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adalah program pendidikan kursus/informal yg diselenggarakan di bawah asuhan
Universitas Kristen PETRA-Surabaya. Program studi yang tersedia antara lain :
Manajemen, Manajemen Perhotelan, Teknik Elektro, Teknik Sipil, Literatur Bahasa
Inggris, Pariwisata, Teknik mesin dan Desain Komunikasi Visual. Info lebih lanjut,
silakan klik alamat berikut ini:
http://www.petra.ac.id/intranet/menuc.htm
•

LEARNING INDONESIAN LANGUAGE (BELAJAR BAHASA INDONESIA)

Jangkauan program pendidikan ini adalah ke luar negeri, oleh karena itu
mempromosikan lewat media internet adalah alternatif yang paling tepat. Program
Bahasa Indonesia Dalam-Negeri intensif ini merupakan proyek kerjasama antara
Universitas Sydney dan Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah. Program ini
telah diselenggarakan selama 25 tahun dan mendapat sambutan/tanggapan yang
sangat baik. Jika anda membutuhkan informasi untuk mereka yang ingin belajar bahasa
Indonesia silakan kunjungi alamat di bawah ini:
http://www.arts.usyd.edu.au/Arts/departs/asia/salatiga.html

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e-SISWA

Mailing list e-Siswa adalah sebuah forum diskusi elektronik bagi siswa SMP dan SMU
Kristen Indonesia. Milis ini dikelola oleh Pdt. Joas Adiprasetya (webservant situsnya),
Pdt. Ayub Yahya dan Rio Rinaldi. Banyak hal diperbincangkan, mulai dari pertanyaan
yang kerap diajukan remaja, sampai sharing yang saling menguatkan. Persahabatan
terasa dibangun dari hari ke hari.
Untuk bergabung, silakan daftar dengan mengirim e-mail kosong ke:
subscribe-i-kan-untuk-siswa@XC.Org Alamat Situs Web:
http://members.tripod.com/~siswa/ Arsip:
http://hub.xc.org/Scripts/lyris.pl?enter=i-kan-untuk-siswa
•

e-PENABUR

e-Penabur dibentuk dan dikelola oleh BPK Penabur. Milis ini dimaksudkan tidak hanya
untuk membahas masalah organisasi BPK Penabur, tetapi lebih bertujuan untuk
membahas masalah pendidikan, khususnya dalam lingkup pendidikan sekolah Kristen.
Milis ini terbuka untuk umum, dimana antar anggotanya dapat saling berbagi segala
bentuk informasi mulai dari pendidikan musik, internet, dsb. Bagi yang tertarik dan ingin
bergabung, dapat langsung mengirimkan e-mail ke moderator:
Bambang Gunawan <owner-i-kan-untuk-penabur@XC.Org>
http://www.bpkpenabur.or.id
102

•

ICW 2000

MILIS MATEMATIKA

Buat yang sering bingung saat ngerjain PR matematika, sekarang nggak perlu bingungbingung lagi!! Ikutan aja di Milis Matematika ini, anda akan temui tempat untuk
berdiskusi, bertukar pikiran, dan saling membantu seputar persoalan matematika, baik
matematika SMP, SMA, maupun universitas. Oke bukan..?? Jadi tunggu apalagi? [Cat.
Red.; Milis ini non-kristen.] Gabung yuk...cukup dengan mengirim email kosong ke sini:
id-matematika-subscribe@egroups.com
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Anggapan bahwa Situs dengan suffix domain: .sch.id.(sch=school, id=indonesia) sepi
dikunjungi, ternyata tidak. Sebentar lagi, bisa saja Situs dengan suffix domain tsb akan
dipadati hiruk pikuk pengunjung. Rencananya, pada Mei 2000 ada 2000 SMU yang siap
menjadi koloni .sch.id. Mereka adalah SMU yang terlibat dalam proyek tahap pertama
internetisasi SMU dalam "proyek SMU 2000".
Proyek SMU 2000 membawa misi dan harapan, semoga siswa-siswa (yang terlibat
dalam proyek ini) setelah menyelesaikan sekolahnya, di kepala mereka telah tumbuh
pemahaman yang baik tentang internet dan teknologi informasi pada umumnya.
Selanjutnya akan tumbuh generasi muda yang faham betul internet sebagai sarana
untuk meningkatkan kualitas hidup. Ide proyek "cemerlang" ini ditelurkan oleh pihakpihak yang "care" dengan SMU dan tergabung dalam APJII (Asosiasi Penyedia Jasa
Internet Indonesia).
Yang menjadi pertanyaan utama adalah, siapkah mereka menyelesaikan proyek ini?
Melihat masih ada banyak kendala, tentu kita hanya bisa berdoa, namun yang pasti,
sudah ada banyak SMU (Kristen/Katolik) yang siap menanggapi proyek tsb. Bahkan
beberapa di antara siswa mereka sudah menunjukkan prestasi yg "mengharumkan"
nama Indonesia (lihat di kolom INFO TERBARU)
[[Info tentang Proyek 2000 di ambil dari dot.com Komputek April.2000 dan Sept.99. Ini
sangat penting untuk masa depan pendidikan di Indonesia, tetapi sampai sekarang,
kami belum tahu sukses/status dan perkembangan proyek tsb.]]
Di bawah ini adalah Situs-situs SMU (Kristen/Katolik) yang terhimpun dalam MIK
(Muara Informasi Kristen) atau dari sumber kami di ICW.
BPK PENABUR, VIRTUAL CLASSROOM CONTEST, dan SEAMEO
http://www.bpkpenabur.or.id/
http://www.bpkpenabur.or.id/vc/
http://www.bpkpenabur.or.id/seameo2/
SEKOLAH KRISTEN KARUNIA, JAKARTA.
http://www.psnw.com/~santoso/knia/knia.html
SMAK III PSKD, PERSATUAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA
http://www.infophil.com/Indonesia/Alumni/SMAKIIIPSKD/
SMAK IV PSKD, PERSATUAN SEKOLAH KRISTEN DJAKARTA
http://www.infophil.com/Indonesia/Alumni/PSKD/
SMU Frateran, SMU Pangudi Luhur, SMUK I, SMUK III, SMUK Petra 2
SMUK Santo Albertus (Dempo) Malang
http://www.lpkt.com/index/smu.htm
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SMU KATOLIK ST.ALBERTUS SELAYANG PANDANG
http://st-albertus.com/ikesa/sukses/a3.html
SANTO FRANSISKUS ASISI SCHOOL - JAKARTA, INDONESIA
http://www.aqzone.com/asisi/webchat.html
Virtual Classroom (VC-12) - SMU Kristen Tirta Marta - BPK Penabur
http://www.wakoku-h.ed.jp/project/vc99/vc12.html
SMU KATOLIK FRATERAN
http://www.stts.ac.id/frateran/kristen.htm
SMA KRISTEN I DI TANJUNG
http://www.kyb.uni-stuttgart.de/chandra/data.html
PENDIDIKAN SMU & UNIVERSITAS
http://juhardi.bizhosting.com/pendpem.htm
SMU SEAS LEGACY (PLANO) ADVANCED COMPUTER EDUCATION CENTER
http://acec.seas.smu.edu/plano.htm
PERSEKUTUAN ALUMNI KRISTEN SMU 70
http://courset.tripod.com/
[Dari berbagai sumber] /vi
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Tips:Untuk Designer Web - Maksimal 2 Frame Pada
Homepage

Frame seringkali membantu navigasi pada homepage. Bila anda menggunakan frame
untuk tujuan navigasi, bagilah halaman tsb dalam sebuah frame kecil atau dengan lebar
maksimal 150 pixel dan tinggi 100 pixel. Jangan menyisipkan link ke halaman web dari
server lain ke dalam struktur frame anda. Ada Situs-situs Web tertentu telah
mengembangkan program yang dapat melindungi homepage mereka secara otomatis
dari frame.
Sumber: CHIP

Surat Anda
Dari: sabar simamora
>shaloom
>sabar ucapkan terima kasih banayak kepada icw yang telah banyak
>melayani saya sehingga saya merasa sangat puas dengan kemudahan2 yg
>icw berikan. Saya paling senang karena saya bisa membaca alkitab
>kapan saja karena saya bekerja di warnet di kota medan. semoga icw
>tidak bosan2nya memberikan informasi2 menarik untuk saya. tak ada
>kata lain yang dapat saya ucapkan selain doa dan ucapan terimakasih.
>semoga icw tetap jaya dan tuhan memberkati. teriring salam dan Doa
Redaksi:
TGBTG! (To God be the glory). Kami bersyukur, surat anda sungguh menjadi
penghiburan bagi kami yang melayani dibalik ICW ini.
Dari: Blacky Jacky
>AREK KAJ juga mempunyai site lain yaitu
>
http://www.arekkaj.org
Redaksi:
Thanks yach!! Ada info lain... ;-) Kami sangat membutuhkan informasi- informasi baru
dari pembaca ICW, jadi infokan ke kami; semakin banyak semakin baik.....
Surat dan Catatan Lain dari Redaksi:
1. Trims banyak buat respon bail dari angket "ttg membaca" yang telah terkirim
pada kami. Jawaban angket anda sangat berharga dan menolong kami untuk
mempersiapkan edisi 62 y.a.d., GBU
2. Welcome anggota baru ICW !!, kami senang atas kesempatan melayani anda
melalui ICW. Oh ya !! kami rindu lebih banyak lagi saudara yang bergabung
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dengan ICW, oki, kami meng-informasi-kan alamat subscribe ICW yang lebih
resmi dan lebih baik, yakni di: subscribe-i-kan-ICW@XC.Org
3. Yuk ajak temen/saudara/sahabat lain ramai-ramai bergabung di ICW, caranya?
Mereka bisa kirim sendiri ke alamat di atas. Atau lebih gampang -- Cukup kirim
daftar alamat-alamat E-Mail mereka ke alamat subscribe ICW yang dibawah [dan
seperti biasa jangan lupa, kirimi kami informasi situs dan url-url juga
dong!!.. :) :) :) ]...GBU subscribe-i-kan-ICW@sabda.org

Info Terbaru
•

DICARI: MODERATOR E-HUMOR

"Kok aku ndak dapat kiriman e-Humor? Humornya mana? Ditunggu-tunggu kok ndak
pernah nongol?" Karena itu...
WANTED!!!
2 atau 3 orang untuk Tim Moderator Milis e-Humor dengan syarat: punya sense of
humor/lucu dan tentu saja punya koleksi humor-humor yang alkitabiah (humor bersih);
buat nangani Milis e-Humor yg sudah lama tidak aktif. Bagi anda yg merasa PD dan
tertarik, jangan sungkan untuk mengirim surat pada kami! Hayo siapa yg bersedia mo
jadi moderator e-Humor?!
Kirim info ke: <info-ICW@Sabda.org>
•

MICROSOFT INDONESIA DUKUNG UNIVERSITAS PELITA HARAPAN

Dalam rangka Open Campus Agreement, Microsoft Indonesia menggandeng
Universitas Pelita Harapan. Dalam Proyek ini UPH adalah institusi pertama yang masuk
di dalam proyek tsb.....!! [MIKRODATA]
Jika ada yang punya informasi lebih lengkap tentang hal ini, silakan kirimkan ke kami
redaksi ICW <info-ICW@Sabda.org>

107

ICW 2000

ICW 061/Mei/2000: Sekolah-Sekolah Tinggi
Theologia di Indonesia
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,
Pendidikan sekolah-sekolah teologia sebenarnya sudah cukup lama dikenal di kalangan
jemaat Kristen awam. Namun tidak seperti sekolah-sekolah sekular umumnya, sekolah
teologia sering sekali kurang diminati. Malah kadang muncul suara-suara sumbang
yang mengatakan bahwa sekolah teologia itu pilihan terakhir kalau tidak diterima di
sekolah sekular. Alangkah tragisnya jika hal ini betul! Tapi kita bersyukur bahwa hal itu
tidak seluruhnya benar. Walaupun ada satu atau dua mahasiswa teologia yang masuk
sekolah teologia karena alasan tsb., tidak berarti bahwa semua mahasiswa sekolah
teologia seperti itu.
Menjadi hamba Tuhan adalah suatu panggilan, dan panggilan itu datang dari Tuhan
bukan dari manusia. Manusia hanya menjadi faktor yang ikut mendorong, tetapi
Tuhanlah yang menggerakkan hati seseorang untuk mendengar dan menerima
panggilan itu. Tapi pada pihak yang lain sekolah teologia mendapat tugas dan tanggung
jawab dari Tuhan untuk ikut ambil bagian dalam membentuk dan mempersiapkan
hamba Tuhan untuk mampu melaksanakan pelayanan purna waktu (full time).
Sehubungan dengan hal ini maka ICW akan menyajikan ulasan agar kita lebih
mengenal beberapa Sekolah Tinggi Teologia di Indonesia dan akitivitas penerimaan
mahasiswa barunya.
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

STT AMANAT AGUNG (STTAA) JAKARTA

Situs ini menggelar informasi tentang Sekolah Tinggi Teologia Amanat Agung yang
berlokasi di Komp. Grenvil, Jakarta Barat. Informasi-informasi tsb. antara lain: "Program
Studi" yang ada di STT ini, yaitu Program Sarjana Teologi (S.Th), Program Sarjana
Pendidikan Agama Kristen (S.PAK), Program Magister Penggembalaan (M.Div), dan
Program Magister Penginjilan (M.A). Juga informasi tentang pendaftaran Mahasiswa
baru beserta syarat-syaratnya. Info lain dapat anda peroleh dengan menghubungi
alamat email di: <admisiaa@cbn.net.id>, atau langsung berkunjung ke Situs Web
STTAA di alamat berikut:
http://welcome.to/sttaa
•

STT DOULOS

Informasi ttg STT Doulos ada dalam Situs Yayasan Duolos. Bila anda klik halaman
"Education" maka anda akan sampai pada informasi tsb. STT Duolos merupakan
tempat pembentukan watak bagi para siswa secara akademis sehingga mereka
memiliki keahlian sekaligus dedikasi untuk melayani. Visi mereka adalah memenangkan
jiwa-jiwa bagi Kristus. Mereka mengadakan Pelatihan Alkitab dengan menggunakan
model Extension, suatu solusi efektif utk memenuhi kebutuhan anak-anak Allah yg rindu
mempelajari Firman Tuhan terutama bagi mereka yg memiliki kesulitan mengatur waktu
antara pekerjaan, rumah tangga dan kuliahnya. Apakah anda tertarik untuk bergabung
dan belajar di STT Duolos? Cari dan simak informasinya di alamat Situs ini:
http://www.doulos.or.id/
http://www.doulos.or.id/educational_dept.htm
•

SEKOLAH TINGGI REFORMED INJILI SURABAYA (STRIS)

Informasi Sekolah Tinggi Reformed Injili Surabaya (STRIS) dapat anda peroleh dalam
Situs Lembaga Reformed Injili Indonesia (LRII). Klik menu "Dinamika LRII" lalu pilih
"STRIS", maka anda akan sampai pada beberapa halaman yang mengulas STT ini,
misalnya: Mengenang Permulaan STRIS, Tentang STRIS, Info Pendidikan, Penerimaan
Mahasiswa Baru, Perpus, Senat, Mata Kuliah, dll. Sekolah Teologia ini didirikan tanggal
31 Januari 1986 oleh Pdt. Dr. Stephen Tong bersama dg beberapa rekan hamba Tuhan
lain. Pendidikan apa saja yang ditawarkan oleh STRIS? Baca informasinya dalam Situs
Web LRII ini di alamat:
http://www.lrii.org/
•

STRIS-A

STRIS-A adalah kependekan dari Sekolah Teologi Reformed Injili Surabaya ANDHIKA. Didirikan untuk memperlengkapi orang-orang Kristen yang rindu mengerti
kebenaran yang sejati sekaligus mengerti teologi dan dapat menjadi orang-orang yang
"full-life" Kristen. Sistem perkuliahan yang dijalankan oleh STRIS-A ini adalah Sistem
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Term dan Sistem Kuliah padat. Selebihnya anda dapat memperoleh informasi yang
lebih lengkap dari STRIS-A melalui Situs ini, yakni beberapa info seputar Program,
Pendaftaran dan biaya, Kurikulum dan Deskripsi, Perpustakaan dan Peraturannya,
Mata kuliah, dll. Kunjung Situs mereka di alamat:
http://members.tripod.com/GRIIS/STRISA.html
•

GOLDEN GATE BAPTIST THEOLOGICAL SEMINARY

Situs berbahasa Inggris yang cantik ini adalah milik Golden Gate Baptist Theological
Seminary (GGTBS), sebuah Situs Kristen yang menawarkan program Master of
Theology secara on-line, bekerja sama dengan Northern California Campus milik
GGBTS. "Shaping Christian leaders for the Churches of tommorow", adalah motto dari
GGTBS yang akan menyambut anda saat anda masuk dalam Situs ini. Karena GGTBS
membuka program belajar on-line, maka para pelajarnya pun tersebar di seluruh
penjuru dunia. Apakah anda rindu belajar bersama mereka melalui program ini? Segera
arahkan browser anda ke alamat di bawah ini:
http://www.ggbts.edu/
Ada program serupa [Red: yang lebih serius dan berkualitas] yang diadakan oleh Fuller
Theological Seminary dan Calvin College. Untuk mendapat informasi lebih lengkap,
kunjungi alamat berikut:
http://www.fuller.edu/
http://www.calvin.edu/
•

INTERNATIONAL REFORMED EVANGELICAL CORRESPONDENCE STUDY
(IRECS)

IRECS adalah program "pembinaan tertulis untuk pengajaran Kristen jarak jauh".
Tujuan program ini adalah untuk menjangkau rekan-rekan seiman yang selama ini tidak
mempunyai kesempatan untuk belajar dan bertumbuh secara teratur dalam pengenalan
pengajaran Kristen. Karena pelayanan ini berbasis internet maka jangkauan mereka
adalah orang-orang Kristen dari berbagai tempat, baik di dalam maupun di luar negeri.
Sedangkan misi IRECS adalah untuk membentuk pribadi- pribadi yang lebih
diperlengkapi untuk melayani Tuhan di abad XXI ini. Bagaimana caranya bergabung
dalam IRECS? Silakan arahkan browser anda ke alamat situs berikut:
http://irecs.tripod.com
[Info Khusus]
•

APEO (Asia Pacific Education Office)

Situs APEO adalah salah sebuah situs yang padat dengan informasi- informasi yang
sangat berguna, khususnya sehubungan dengan fungsi APEO sebagai jaringan
koordinasi dan konsultasi serta pusat narasumber bagi pelayanan sekolah teologia,
gereja dan pendidikan tinggi di lingkungan Gereja Sidang Jemaat Allah di Asia. Secara
umum situs ini bagus untuk menjadi model referensi elektronik bagi organisasi110
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organisasi Kristen. Misalnya, untuk menjalankan dan mengembangkan sekolah teologia
dengan baik, situs ini memberikan sarana materi-materi yang tak ternilai harganya.
Anda bisa mendapatkan materi dari A- sampai Z, tentang bagaimana mengelola
sekolah teologia dengan "smart". Bagi para pengelola, pemimpin, dan dosen Sekolah
Tinggi Teologia, inilah alamat situs yang harus anda kunjungi:
http://www.apeo.org/
http://www.apeo.org/resource.htm
•

SITUS-SITUS STT LAIN

Beberapa STT dan Program Studi Teologi lain yang sudah muncul dan diulas dalam
ICW (tetapi tidak mengirimkan informasi ke kami untuk edisi ini) adalah:
STT TIRANUS
http://bdg.centrin.net.id/~tiranus/
http://www.sabda.org/icw/99-003.htm
Fak.Teologia Universitas Kristen Duta Wacana
http://www.ukdw.ac.id/
http://www.sabda.org/icw/99-020.htm
Fak.Teologia Universitas Kristen Satya Wacana
http://www.uksw.ac.id/
http://www.sabda.org/icw/99-020.htm
HITS - Harvest International Theological Seminary
http://www.ifgf.org/iho/hits.html
http://www.sabda.org/icw/99-021.htm
STT I. S. Kijne - Irian Jaya
http://www.hhit.hsholland.nl/levonet/stft_gki/
http://www.sabda.org/icw/99-021.htm
STT Bethany - Surabaya
http://www.bethany.or.id/sttb.htm
http://www.sabda.org/icw/99-021.htm
PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam)
http://www.in-christ.net/
http://www.sabda.org/icw/2000-059.htm
RTM - SEMINARI-net VERSI AUDIO
http://members.xoom.com/seminarrtm/seminaraudio.html
http://www.sabda.org/icw/ 2000-060.htm

Seputar Milis
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Forum Diskusi Elektronik
•

e-PESAN SAAT <PesanSAAT@eGroups.com>

Milis e-PESAN SAAT merupakan forum diskusi dan informasi untuk keluarga besar dan
alumni Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT) Malang. Memiliki 100 anggota yang
tersebar di berbagai penjuru dunia (Asia, Amerika, Eropa dan Australia). Milis yang
keanggotaannya bersifat terbatas ini membahas tentang berbagai macam topik, a.l.
informasi alumni, isu teologia dan kebangsaan, dll. Bila anda termasuk dalam keluarga
besar dan alumni SAAT Malang, silakan bergabung!! Layangkan permohonan
bergabung anda ke alamat:
<PesanSAAT-subscribe@eGroups.com>
Moderator: Hengky Chiok <PesanSAAT-owner@eGroups.com>

Publikasi Elektronik
•

BERITA JAFFRAY

Berita Jaffray adalah publikasi bulanan elektronik yang diterbitkan untuk Sekolah Tinggi
Theologia Jaffray, Makassar. Publikasi yang dikelola oleh Pdt. Daniel Ronda dan Pdt.
W.K. Kuhns ini bertujuan a.l pertama, untuk membagikan visi pelayanan STT Jaffray.
Kedua, untuk membagikan informasi-informasi terbaru seputar kegiatan STT Jaffray
dan alumninya. Selain untuk para mahasiswa, alumni dan dosen STT Jaffray, Berita
Jaffray ini juga terbuka bagi umum, khususnya para pendukung dan sahabat STT
Jaffray yang ada diberbagai tempat di seluruh dunia. Bagi anda yang ingin berlanganan,
silakan menulis surat ke:
<ronda@upg.mega.net.id> atau
<subscribe-i-kan-untuk-Jaffray@xc.org>
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Liputan Dunia Internet: Tutorial Singkat Penggunaan
Program Sabda(C)

(Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat) Sumber: SABDA-Net-INFO <subscribe-SABDANet-info@xc.org>
SABDA atau Online Bible versi Indonesia adalah program software Alkitab yang sangat
mudah dipelajari dan anda akan dapat menguasainya dengan cepat jika anda
mengingat tiga kali tiga hal penting seperti yang akan diuraikan di bawah ini:

Tiga Panduan Utama
Jika anda kebingungan mencari sebuah informasi atau fasilitas untuk menjalankan
fungsi tertentu dalam SABDA, anda bisa menemukannya dengan paling tidak salah satu
dari tiga cara berikut ini:
1. Menu Bar
Hampir semua fungsi utama SABDA dapat anda temukan dalam menu bar yang
terletak di bagian paling atas di bawah title bar. Kegiatan anda akan lebih banyak
berada di seputar dua menu saja, yaitu 'Cari' dan 'Tampilkan'. Seperti namanya,
menu 'Cari' berguna untuk mencari kata atau frasa dalam versi Alkitab,
sedangkan menu 'Tampilkan' untuk menampilkan ayat Alkitab (ada 20+ versi),
daftar ayat, catatan, topik/buku, definisi, atau peta/gambar.
2. Klik Kanan Mouse
Jika anda tidak dapat menemukan fungsi yang anda cari di menu bar, cobalah
melakukan klik kanan mouse. Sebuah menu popup akan muncul. Isi menu ini
akan berbeda-beda tergantung di jendela mana (ada tiga jenis) anda melakukan
klik kanan.
3. Tombol F1 dan Alt-I (Info)
Setiap saat anda memerlukan bantuan, anda bisa menekan tombol F1 dan akan
muncul sebuah jendela informasi yang berisi keterangan yang relevan dengan
proses yang sedang anda lakukan atau jendela yang sedang aktif. Atau kapan
saja, anda bisa menekan Alt-I untuk mendapat Info/Help/Tutorial/Manual. Ikuti
tutorial secara teliti untuk belajar SABDA dan fungsi-fungsinya lebih banyak.

Tiga Jenis Jendela Utama
Pada saat anda menjalankan SABDA untuk pertama kalinya, anda akan melihat tiga
buah jendela yang sudah terbuka. Ketiganya mewakili tiga jenis jendela utama dalam
SABDA, yaitu:
1. Jendela Ayat
Berfungsi menampilkan ayat-ayat dari suatu versi Alkitab secara berurutan, mulai
dari Kejadian 1:1 hingga Wahyu 22:21.
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2. Jendela Daftar Ayat
Berfungsi menampilkan ayat-ayat hasil pencarian, atau ayat-ayat yang
dikumpulkan dalam daftar ayat, atau ayat-ayat referensi silang (lebih dari 3/4
Juta). Konteks ayat dalam jendela ini bisa di tampilkan dalam Jendela Ayat
pertama.
3. Jendela Topik/Catatan/Definisi
Berfungsi menampilkan topik/buku, definisi dan kamus, atau catatan ayat.
Sebagian besar informasi dalam SABDA akan ditampilkan pada jenis jendela ini.

Tiga Fungsi/Fasilitas Utama
Untuk mempermudah penelaahan Alkitab anda, SABDA menyediakan tiga
fungsi/fasilitas dasar yang penting untuk anda kuasai:
1. Fungsi Menampilkan
Anda bisa menampilkan ayat, daftar ayat, catatan, definisi, topik, dan peta/bagan
dengan mengakses menu 'Tampilkan'. Beberapa tombol shortcut disediakan
agar anda dapat bekerja lebih cepat, misalnya tombol F2, F3, dan F4, masingmasing untuk menampilkan ayat, catatan, dan topik; F8 dan F9 untuk memilih
dan mengganti default.
2. Fungsi Pencarian
Sebuah program Alkitab yang hanya bisa menampilkan ayat-ayat saja tidak
terlalu banyak berguna. Untuk itu disediakan juga fungsi pencarian yang bisa
diakses dari menu 'Cari' atau dengan tombol shortcut F7. Sistem pencarian dapat
dilakukan dengan menggunakan operator "Boolean" (termasuk -- DAN, ATAU,
TANPA, DEKAT) dan "Wildcard" untuk mencari satu kata, beberapa kata,
gabungan kata, dan frasa; selain itu daerah pencarian dapat dibatasi untuk
bagian tertentu saja dari Alkitab.
3. Fasilitas Link
Hampir semua informasi yang berkaitan dengan informasi lain memiliki link ke
informasi lain tersebut. Link ini kadang ditandai dengan warna teks yang berbeda
(biasanya hijau), atau referensi ayat, atau nomor topik/definisi. Jika anda mengklik teks/link tersebut anda akan dibawa ke lokasi informasi yang berkaitan.
Informasi tersebut bisa berupa ayat lain, catatan, topik/buku, bahkan peta/bagan,
definisi Yunani/Ibrani atau kamus interaktif.
Itulah tiga kali tiga hal penting yang perlu anda ketahui agar anda dapat menggunakan
SABDA semaksimal mungin untuk penelaahan Alkitab anda. Selamat belajar!
http://www.sabda.org/sabda/ <info-sabda@sabda.org>
/db

Stop Press
•

HAPPY MOTHER'S DAY
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Bagi anda mahasiswa/pelajar Indonesia atau siapa saja yg tinggal di Amerika, ingat!
hari Minggu 14 Mei 2000 besok adalah "mother's day" ...alasan baik untuk telpon atau
tulis email kpd... yang tercinta!!
SELAMAT HARI IBU -- HAPPY MOTHER'S DAY...!!!
•

RALAT

Pada penerbitan Edisi 60 (Edisi Pendidikan), ada beberapa kesalahan informasi di
dalamnya. Berikut ini adalah beberapa surat ralat yang dikirimkan kepada kami. Untuk
surat-surat tsb. kami mengucapkan terima kasih banyak. Dengan dimuatnya surat ini
maka kesalahan telah kami ralat.
Subjek : Milis e-Penabur
Dari : Bambang Gunawan
>Mohon maaf, e-penabur tidak terbuka untuk umum. Untuk umum telah
>disediakan milis di <penabur@onelist.com>
Subjek : SMUK St. Albertus
Dari : Marcellino Eko Budi Santoso
>SMUK St. Albertus (Dempo), Malang memiliki beberapa URL yang on-line,
>tetapi karena ada kualitas backbone internet kita yang "hidup segan
>mati tak layak", maka sementara semuanya difokuskan ke
> http://www.st-albertus.com/
>Beberapa link yang tidak ada dalam halaman utama :
>1. Situs Ordo Karmel Indonesia : http://www.st-albertus.com/karmel/
>2. Situs untuk alumnus (IKESA) : http://www.st-albertus.com/ikesa/

115

ICW 2000

Tips:SSI -- Solusi Utk Sembunyikan Source Kode

Jika karena sesuatu hal anda ingin "menyembunyikan" source kode anda dari para user
yang suka "mengintip" data, anda bisa menggunakan SSI (server side include). Dengan
program SSI anda bisa mengambil data menggunakan username dan password tanpa
harus menyertakannya dalam html. Contoh SSI adalah script-script perl/ program exe
(kalau di windows), juga yang embeded seperti PHP dan ASP. Kalau pake javascript ...
ya pasti kelihatan karena Javascript 'kan memang dirancang untuk terbuka ..... :-)
Sumber: yudhistira21@ (dari Milis WebAuthor)
Untuk bergabung dalam Milis WebAuthor, kirimlah email kosong ke:
<subscribe-i-kan-webauthor@XC.Org>

Surat Anda
Dari: Edu_S
>Sampai dengan saat ini saya sudah menerima 3 edisi dari saudara.
>Terimakasih, semoga ICW maju terus. Tuhan memberkati.
>Shaloom...........
Redaksi:
Wonderful !! :-) Jangan lupa bagikan berkat ini dgn teman-teman. GBU!
Dari: Ipe Brahmana
>Melalui E-mail ini, saya ingin menanyakan schedule ICW apakah di
>keluarkan setiap minggu ataukah dikeluarkan apabila ada informasi
>terbaru saja
>--cut.
Redaksi:
Publikasi elektronik ICW diterbitkan secara rutin seminggu sekali (kecuali apabila ada
halangan teknis).
Dari: Suka Dermawan Subject: Naskah Drama
>Yang terhormat Pengasuh ICW,
>Saya ingin tanya dimana saya bisa mendapatkan naskah drama untuk natal
>dalam bentuk humor seperti yang sudah dikirimkan oleh ICW --cut->hanya saja naskah ini cocok untuk Paskah dan saya ingin tahu dimana
>saya bisa mendapatkan naskah drama yang cocok untuk Natal, karena saya
>ingin membuat drama Natal dalam bentuk humor tanpa mengurangi isi dan
>makna Natal itu sendiri. Terima kasih untuk informasinya
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Redaksi:
Wah... anda perencana yang baik, jauh-jauh hari udah persiapan.....:) Untuk pembaca
ICW yang baik, kalau ada yang punya informasi tentang drama humor Natal (atau
informasi lain yang berguna bagi pelayanan) silakan kirim ke ICW supaya bisa
dibagikan kepada yang membutuhkannya. Sebelum Natal, masih ada Hari Pentakosta,
Hari Kemerdekaan, dll<??> ;)

Fokus Edisi Ini
•

INFO TERBARU DARI BEBERAPA SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA DI
INDONESIA

Berikut ini adalah berita seputar pendaftaran mahasiswa baru yang dikirimkan kepada
kami dari beberapa STT di Indonesia. Sejauh yang kami ketahui tidak ada informasi
tentang alamat situs mereka, tapi untuk informasi lebih lanjut silakan menghubungi
lewat telephone, atau menulis surat lewat pos atau e-mail yang tersedia.
== STT NAZARENE INDONESIA ==
STT Nazarene Indonesia (STTNI) yang berdiri tahun 1981 di Yogyakarta
membuka pendaftaran baru bagi saudara-saudara yang terpanggil untuk
menjadi pelayan Tuhan. Bagi yang ingin mendaftar dapat menghubungi:
1. Kotak Pos 7/YKAP-Airport Yogyakarta
2. E-mail: charista@indosat.net
3. Telpon: (0274) 497045
Contact person: Pdm. Johannis Siahaya, S.Th. M.Th (Cand)
(PUKET II STT Nazarene)
===== STT BERITA HIDUP =====
STT Berita Hidup Solo menawarkan 4 Program Studi bagi lulusan SMU:
* Program D3 Theologia
* Program D3 PAK (Pendidikan Agama Kristen)
* Program S1 Theologia
* Program S1 PAK
Pendaftaran Mahasiswa Baru ditutup pada bulan Juli 2000
Untuk mendaftar, hubungi:
1. PO.BOX 247 Solo 57102
2. E-mail : sttb.slo@mega.net.id, berita@indo.net.id
3. Telpon : (0271) 51899, 51038
4. Faks. : (0271) 51899
== STT INTIM UJUNGPANDANG ==
Penerimaan Mahasiswa Baru STT INTIM Tahun 2000/2001, untuk:
Program S-1 Teologi, Program S-1 PAK, Martikulasi, dan S-2 Teologi
Pendaftaran Gelombang I : 8 Mei - 22 Juni 2000
Pendaftaran Gelombang II: 26 Juni- 17 Juli 2000
Tempat
: Kampus STT INTIM UJUNGPANDANG
Telp./Fax : Telp. ( 0411) 854735; Fax. 856989
E-mail
: sttintim@indosat.net.id
Pendaftaran S-2 Teologi dapat menghubungi Pdt. Dr. Zakaria J. Ngelow
[Direktur Program Pascasarjana]

117

======= STT JAFFRAY ========
SEKOLAH TINGGI THEOLOGIA JAFFRAY MAKASAR menawarkan program studi:
S1 Teologi Kristen Protestan dan S2 Magister Teologi. Jadwal
penerimaan mahasiswa baru thn. 2000/2001 sbb:
Pendaftaran Mahasiswa Baru : Mei-Agustus 2000
Ujian Masuk MABA
: 14-18 Agustus 2000
Tempat pendaftaran
: Kampus STT JAFFRAY Makasar
Alamat Pos
: P.O. Box 1054 Makassar, 90010 Sulsel
Telp./Fax
: Telp. 0411-324129; Fax.: 311766
Alamat E-mail
: sttjupg@indosat.net.id
======== STT REFORMED INJILI INDONESIA ========
STTRII menawarkan 4 Program Studi: Sarjana Teologia (S.Th), Magister
Divinitas (M.Div), Magister Teologia (M.Th), Magister Konseling (M.K).
Untuk mengakomodasi mereka yang tidak bisa secara full time di kampus,
maka STTRII juga membuka PROGRAM INTENSIF yg terbuka bagi mahasiswa
program M.Div, khususnya mereka yang telah menjadi pemimpin gereja/
yayasan Kristen, atau mereka yang pernah belajar Teologia dan sedang
aktif melayani.
Pendaftaran Program Intensif : paling lambat 10 Juli 2000
Telp./Fax : Telp. (021)799-0357, Fax: 798-7437
Alamat E-mail : reformed@idola.net.id
======== KPPSK/FTS ========
Program pendidikan ini diselenggarakan oleh Konsorsium Pendidikan
Pasca Sarjana Kristen yang dibangun oleh beberapa seminari di
Indonesia dan bekerjasama dengan School of World Mission, Fuller
Theological Seminary. Program yang ditawarkan adalah Doctor
of Theology in Mission [Program Pendidikan Strata 3 (doktoral)].
Agenda akademis program ini adalah:
Waktu Pendaftaran : April - Juli
Telp./Fax
: Telp. 022-2039456; Fax. 022-2039432
E-mail
: icdsbandung@mail.com
Salah satu persyaratannya selain telah memiliki gelar master juga
harus sudah memiliki 30 SKS bidang misiologi pada program masternya.
Bila kurang maka harus menempuh program pradoktoral terlebih dulu.
======== LSPK/ICDS ========
Lembaga Studi Pembangunan dan Kemasyarakatan (LSPK)/Institute for
Community and Development Studies (ICDS) adalah pusat pengkajian
(research centre) untuk memfasilitasi pengekspresian nilai dan pesan
kekristenan di tengah masyarakat, dan sekaligus berfungsi sebagai
institusi pendidikan lanjut (S-2/MA dan S-3/Ph.D).
Ada dua (2) Program Studi yang ditawarkan LSPK/ICDS :
* PROGRAM S-2 (MA) bidang Studi Pembangunan
* PROGRAM S-2 (MA) bidang Misiologi
Pendaftaran Gelombang I : 03 April - 27 Mei 2000
Gelombang II : 5 Juni - 8 Juli 2000
Hubungi Telp. : (021) 56968748 / (022) 2039456
Fax. : 56968749 / (022) 2039432
e-mail : icdsjakarta@mail.com
icdsbandung@mail.com
========= STT BLBS =========
STT Bandung Literatur and Bible Studies menyampaikan materi-materi
pengembangan literatur Kristen dari teknik menulis sampai manajemen
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penerbitan, serta materi-materi biblika.
Informasikan pendaftaran untuk angkatan 2000/2001:
* Program D-3 (3 tahun bagi lulusan SMU & sederajat)
* Program S-1 (4 tahun bagi lulusan SMU & sederajat)
* Program Sertifikat Profesional (bg para aktifis gereja & pekerja)
Pendaftaran Paling Lambat : Minggu IV bulan Juni 2000
Telp./Faks : (022)6654943, 702078. Faks.(022)702078
Alamat : Kotak Pos 1832 BANDUNG 40013
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ICW 062/Mei/2000:
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Melangkah di minggu ke tiga bulan Mei ini, ICW sudah menempuh nomor yang ke 62.
Kami berterima kasih untuk setiap doa, informasi, saran, masukan, kritik, dan hal-hal
lain yang telah mendorong kami untuk tetap bersemangat dalam melayani Tuhan
melalui ICW ini. Kamipun bersyukur karena saat ini ICW telah beranggotakan lebih dari
11.000 pembaca <wow>!! Kami benar-benar bersukacita bahwa pelayanan kami ini
dapat menolong masyarakat Kristen membuka wawasan yang lebih luas dan juga untuk
mendapatkan informasi yang dibutuhkan bagi pelayanan.
Kami bersyukur terutama kepada Tuhan yang telah mencurahkan kasih setiaNya
kepada kita semua, juga pemeliharaanNya terhadap pelayanan elektronik yang kami
lakukan ini. Kasih dan anugerahnyalah yang menjadi sumber inspirasi dan motivasi
terbesar bagi kami dalam pelayanan ini.
Akhirnya, selamat menikmati edisi 62 dan jangan lupa....jika ada info tentang Situs baru,
Milis baru juga perkembangan baru dalam pelayanan elektronik di Indonesian, silahkan
layangkan surat ke redaksi ICW ! Eiiit!! Satu lagi! Setelah anda mendapat berkat dari
ICW, sebarkan berkatnya ke temen-temen yang lain ya.... TGBTG!
Ciaoo,
Staf Redaksi nb: Silakan menikmati minggu pendek ini... kami juga libur, lho ! <G><
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Selintas Situs Web
•

HARVEST BASKETBALL FELLOWSHIP

Situs Harvest Basketball Fellowship yg cukup keren ini adalah milik beberapa anak
muda Kristen Indonesia yang berhobby olahraga basket. Selain menyajikan halaman
menarik seperti "Pendapat Pemain Kobatama Mengenai Tuhan Yesus (dari berbagai
club di Indonesia)", ditampilkan juga halaman-halaman yang memperkenalkan
pelayanan Harvest, misalnya "Profile Harvest", "Misi dan visi Harvest", dan "Anggota
Harvest". Sekalipun anggota-anggotanya berasal dr berbagai gereja, namun visi dan
misi mereka satu, yaitu menjangkau jiwa-jiwa (khususnya mereka yang gemar basket)
untuk mengenal Tuhan Yesus dan menerima keselamatan. Nah, apakah anda salah
satu penggemar olah raga ini? Yuk rame-rame ngintip Situs yang cool ini di: [Review ini
kiriman dari Sebastian]
http://fly.to/harvest
•

KKIS - KELUARGA KATOLIK INDONESIA DI SINGAPURA

Situs ini merupakan wadah bagi Muda-Mudi Katolik Indonesia yang saat ini berdomisili
di Singapura. Situs ini adalah salah satu tempat mereka membina komunikasi, interaksi,
sharing, dan bagi-bagi informasi. Menurut info terakhir, Mudika-KKIS kini memiliki 300
anggota dan jml tsb terus meningkat. Halaman "News On Our Activities", akan memberi
informasi lengkap bagi anda-anda yang ingin kenalan dengan KKIS lebih dekat. Bila
anda muda-mudi Katolik Indonesia dan sedang tinggal di Singapura, bergabung saja
dgn KKIS. Caranya? Hadiri "Indonesian Holy Mass" di gereja St. Bernadette (setiap
minggu kedua dan keempat, pukul 15:30), atau layangkan email anda ke alamat humas
(PR) KKIS yang tertulis dalam Situs Web ini. Ok!! Selamat bergabung ya..! [Ini kiriman
Marcellino]
http://members.xoom.com/mudikakkis/default.htm
•

GEREJA BAPTIS INDEPENDENT ALKITABIAH (GBIA) GRAPHE

Kerinduan melihat orang-orang Kristen bekerja sama memenangkan jiwa-jiwa di
Indonesia mendorong GBIA GRAPHE mengembangkan Situs ini. Dlm Situs yg cukup
besar ini anda akan mendapat informasi tentang sejarah berdirinya GBIA dan Sekolah
Tinggi Teologi GRAPHE, kegiatan pelayanan, dan juga Panti asuhan yang mereka
kelola. Selain itu, GBIA GRAPHE menawarkan beberapa buku tulisan dari DR. LIAUW.
Jika anda ingin tahu siapa dia dan buku-buku yang ditulisnya, silakan cepat-cepat
mampir ke Situs Web GBIA GRAPHE ini di alamat:
http://jupiter.centrin.net.id/~emorzo/
•

GKI KAYU PUTIH

Situs milik GKI Kayu Putih ini, yang beralamat di Jl. Kayu Putih I Blok B Kav. 1 Jakarta
Pusat, berada di bawah naungan Sinode GKI Wilayah Jawa Barat. Informasi yang
disajikan dalam situs ini antara lain tentang Kebaktian Umum hari Minggu, Pelayanan
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Komisi Anak, Komisi Remaja, Komisi pemuda, Komisi Wanita, Komisi Pria dan komisikomisi lain seperti Komisi Musik Gereja dan Kesenian, Komisi Elektronik dan Sistem
Informatika (Leksika), Komisi Pelawatan dan Komisi Pelayanan Masyarakat. Mau kenal
lebih jauh keluarga besar GKI Kayu Putih? Silakan berkunjung ke alamat:
http://www.gki.or.id/kayuputih/index.html
•

MCF (MANADO CHRISTIAN FAMILY)

Situs ini memiliki misi untuk berbagi kesaksian tentang pengalaman hidup di dalam
Yesus antar sesama orang-orang Kristen yang tinggal di Sulawesi Utara dengan
menggunakan fasilitas internet. Selain menjadi sarana untuk saling menguatkan iman
(melalui sharing- sharing), para pengunjung juga bisa saling berkenalan. Karena itu,
dalam Situs ini tersedia MCF Chat, sarana ngobrol dan berbagi kesaksian. Untuk
informasi yang lebih lengkap, anda dapat berkunjung sendiri ke alamat:
http://www.geocities.com/rainforest/vines/7944/

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e-ORPC

Forum diskusi ini tidak dibuka untuk umum, karena hanya mereka yang menjadi
anggota atau alumni gereja ORPC (Orchid Road Presbyterian Church) Singapura saja
yang boleh bergabung. Meskipun keanggotaannya terbatas, namun topik-topik diskusi
yang didiskusikan di forum ini sangat luas dan beragam. Banyak hal-hal menarik yang
didiskusikan di forum diskusi ini. Bagi anda yang butuh informasi lebih lengkap, silakan
menghubungi:
Aldo K. Febro <owner-i-kan-untuk-ORPC@XC.Org>
Sedangkan bagi anda, anggota atau alumni gereja ORPC, yang ingin bergabung di
forum ini, silakan kirimkan e-mail kosong anda ke alamat:
subscribe-i-kan-untuk-ORPC@XC.Org
Untuk "PESTA" tanggal 20 Mei, kami segenap redaksi ICW mengucapkan:
" Selamat MENEMPUH HIDUP BARU!! buat Aldo dan Cecilia [Febro]! Tuhan sedang
merenda karya yang agung dan mulia bagi anda berdua. Bahagia selalu dan GBU 4
ever, deh !! ==Congratulations== !! "
[[Cat. Red.: Sdr. Aldo adalah rekan pelayanan kami yang selalu setia mendukung
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), khususnya di ICW dan PESTA.]]
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Baru-baru ini dunia internet gempar gara-gara muncul virus yang bernama virus "LOVE"
bug atau ILOVE YOU. Apa sih virus I Love You? Pasti semua sudah tahu, tetapi kami
akan coba meberi kesimpulan.
Virus ILOVE YOU adalah virus yang dibuat oleh para hacker filipina yang mem-blokade
beberapa Web Site terkenal lewat e-mail yang memanfaatkan Microsoft Outlook
Express melalui jaringan internet untuk penyebarannya. Virus ini dibuat dengan
menggunakan Visual Basic yang mempunyai daya rusak yang cukup ganas, dengan
tingkat penyebaran yang sangat cepat. Target virus ini adalah menggantikan file-file
yang berektensi JS,JSE,CSS,WSH,SCT,HTA,JPG,JPEG,MP3,MP2, HTML dan juga
beberapa file system termasuk MIRC32.EXE, MLINK32.EXE.
Virus ini bekerja sec. otomatis ketika para user Microsoft Outlook mendapatkan dan
membuka kiriman e-mail dengan subyek "ILOVEYOU". Pada saat file "LOVE-LETTERFOR-YOU-TXT.vbs" tersebut tereksekusi, maka virus akan menyusup pada Outlook
untuk mencari daftar alamat (Address Book) dan sec. otomatis akan membuat
duplikatnya sendiri untuk dikirimkan pada semua alamat yang ada pada daftar alamat
pada Outlook. Penyebaran virus tersebut juga melalui mIRC dg membuat sebuah script
"file.ini" di dalam direktori program mIRC dan mengirimkan file "LOVE-LETTER-FORYOU.HTM" ke user lain di dalam jaringan tersebut.
Untuk pencegahan: waspadalah thd semua e-mail yang mempunyai subyek ILOVEYOU
dan semua kalimat tambahannya, lalu hapuslah dengan segera. Jika tersimpan dalam
bentuk TXT ("LOVE-LETTER-FOR-YOU-TXT.vbs") janganlah sekali-sekali
membukanya dan jangan melakukan double klik pada file tsb. Gunakan "Find" untuk
mencari file dengan ektension
•

.vbs dan hapuslah jika ketemu. Jika sudah terlanjur menjalankan atau membuka
file tsb maka proses pembersihan akan sangat-sangat sulit sekali. Hal ini
disebabkan karena file-file yang asli telah dihapus dan digantikan dengan file
yang dibuat dengan virus tersebut.

Sumber: Komputek /eR
Silakan cek informasi dan update anti virus komputer anda dengan :
CA
DrSolomon
McAffe
Symantec

: http://www.ca.com/virusinfo/virusalert.htm
: http://www.drsolomons.com/home/extra.zip
: http://download.mcafee.com/extrafiles/love-4.zip
: http://www.symantec.com/avcenter/venc/data/vbs.loveletter.a.html
http://www.antivirus.com/vinfo/virusencyclo/default5.asp?
TrendMicro :
VName=VBS_LOVELETTER-O
Atau langsung cari dgn search engine, atau homepage situs-situs tsb.
123

Tips:Kirim Email Lewat Desktop

ICW 2000

Bila anda kerap kali/secara kontinyu mengirim email ke bbrp orang, teman atau lainnya,
untuk menghemat waktu, anda dapat membuat shortcut-shortcut pada desktop yang
menjadikan pesan-pesan (surat email) preaddressed yang menggunakan email
software anda. Caranya, klik kanan daerah kosong pada Desktop, pilih -New/Shortcutpd menu shortcut. Dalam kotak teks -Command Line-, tuliskan
"mailto:e-alamat@sini-sana.net.id" [Perintah "mailto:" diikuti dengan alamat email yang
sering dituju.] -Klik Next-, kemudian tuliskan satu nama untuk shortcut ini dalam text box
-Select a Name for the Shortcut-, klik -Finish-. Shortcut baru muncul di desktop. Saat
anda klik dobel Shortcut tsb, client/software email default akan terbuka dengan alamat
yg telah anda spesifikasikan dalam "To:" text box.

Surat Anda
Dari: Marcelino
>ini ada beberapa URL seputar Kristen dan Katolik. Mungkin redaksi
>sudah punya, atau kalau belum punya / belum pernah dipublish di
>newsletter Anda.
http://www.vatican.va/ - Tahta Suci Vatikan
http://cc.org/ - Christian America Magazine
http://carmelnet.org/ - Carmel Net
http://www.ocarm.org/ - The Carmelite Home Page
http://www.ocd.or.at/ - Ordo Carmelitarum Discalceatorum
http://www.capcon.net/carmel/ - The Carmelitana Collection
http://www.st-albertus.com/karmel/ - Ordo Karmel Indonesia
http://www.compostela.com/carmel/index.htm - Editorial Monte Carmelo
http://www.carmeliteinstitute.org/ - Carmelite Institute
http://www.geocities.com/Heartland/7686/ - GBI Mawar
http://www.geocities.com/Heartland/Plains/3758/ - GMII-LA Batu
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5796/ - Gereja Persekutuan Maranatha
Indonesia
http://www.gkp.or.id/ - Gereja Kr. Pasundan
Redaksi:
Thanks banget untuk infonya. Kapan-kapan kami (atau ada yg lain <G><) akan
tampilkan review-reviewnya di edisi-edisi mendatang! Siapa lagi yang mau membanjirin
ICW dengan info-info terbaru....??? Kami tunggu.....!
Dari: Saut Siregar
>Terima kasih atas kirimannya, kita doakan ICW semakin sukses untuk
>masa-masa yang akan datang.
Dari: Gurning, Raja Oloan Saut
>Puji Tuhan Situs ini birlah menjadi berkat bagi banyak orang.
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>Saya sendiri bersama nyonya di Swedia banyak mendpt hal2 baru berupa
>pengajaran dan informasi serta bahan2 diskusi.
>Doa kami biar Web ini lebih menjadi berkat, bagi banyak orang bukan
>saja bagi anak-anak Tuhan, juga bagi mereka yang sedang mencari-cari
>kebenaran. Shaloom

Redaksi:
Terima kasih untuk Sdr. Saut dan Raja Oloan,..... Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan!!
Doakan ICW terus ya, thanks ... :)... Dan ingat, ICW tidak akan bisa memberi informasi
dan melayani dengan baik tanpa partisipasi anda !!
Dari: Darmawan
>Salam Sejahtera,
>Kalau saya boleh tanya mengenai Rencana kami untuk memasukkan atau
>mendaftarkan kegiatan kami berupa Pelayanan Diakonia pada Web i-kan
>bagaimana caranya? Terima-Kasih sebelumnya, Tuhan JESUS Memberkati.
Redaksi:
Jika info anda juga berguna di ketahui pembaca yang lain, kami dapat memuatnya di
ICW. Silakan kirim dulu info anda ke redaksi ICW, oke? Dan kalau cocok, kami akan
forwardkan ke MIK (Muara Info Kristen).
Dari: Oscar Sebastian Surat 1
>Melalui e-mail ini kami ingin menanyakan bagaimana agar web site
>kami ini dapat dipasang/ terpasang di ICW.
>Terimakasih sebelumnya... Surat 2
>Dibawah ini review untuk Web Site Harvest Basketball Fellowship.
Redaksi:
Trims banyak buat kiriman situsnya (udah kami muat di edisi ini), mudah-mudahan
menjadi berkat bagi pembaca-pembaca ICW. Kalau punya yang lain lagi, cepet-cepet
kirim ke kami..... >:D [[Dan secara pribadi, saya usul "jangan lupa nonton
Playoffs/Finals" Remember .... ==I Love this Game== ... silakan baca di NBA.com ]]
[[Have fun ... ini orang NBA :)->------< dan ini orang biasa :)->-< ]]

Info Terbaru
•

ALKITAB LENGKAP DALAM BAHASA YALI SELATAN -- PERESMIAN DI
NINIA !!

Selamat atas peresmian Alkitab (PL dan PB) dalam bahasa Yali Selatan yang
dilaksanakan hari ini (tanggal 16 Mei 2000) di Ninia, Irian. Ini Alkitab lengkap =pertama=
dari 250 bahasa suku-suku di Irian.
WOW ... dan Selamat !! Sumber: e-JEMMi - Edisi 03-17 [Untuk dapat info/pengumuman
asli, lengkap, dan panjang -- saya akan senang mengirimkannya; silakan hubungi
125

ICW 2000

Endah <endah@sabda.org> :)] [Bila belum dapat e-JEMMi, silakan <subscribe-i-kanmisi@xc.org> ]
•

EDISI BUKU DIUNDUR - MINGGU DEPAN

Maaf, pada edisi yang lalu kami informasikan bhw topik seputar Buku akan hadir pada
edisi 62 ini, namun ini minggu pendek (Selamat Libur untuk Tanggal 18 <G>< ) dan
karena masih ada beberapa angket yang masuk maka kami mengundurkan
penayangannya ke edisi minggu depan [edisi 63].
Demikian info dari kami, saat ini kami masih membuka kesempatan bg anda utk
mengirimkan jawaban angket ICW edisi 59 hingga hari Jumat, tanggal 19 Mei 2000
nanti. Untuk info ttg angket, lihat arsip ICW edisi 59 di alamat:
http://www.sabda.org/icw/2000-059.htm
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Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,
Banyak ahli pendidikan berpendapat bahwa generasi baru saat ini lebih cenderung
tertarik pada kegiatan "melihat/menonton" gambar gerak penuh warna yang memiliki
tampilan menarik daripada belajar dengan "membaca" sederetan huruf-huruf panjang
dalam buku yang membosankan. Dan mereka pikir hal inilah yang menyebabkan minat
baca menurun. Ini terbukti dari perkembangan teknologi media elektronik dan audio
visual yang pesat luar biasa akhir-akhir ini. Sayang sekali orang-orang business lebih
cepat tanggap menghadapi fenomena jaman ini dibanding dengan para pendidik.
Pemasaran alat-alat teknologi canggih sangat gencar dan menghasilkan banyak uang
bagi businesman. Tapi di sisi lain para pendidik berteriak- teriak mengutuk, karena isi
yang ditampilkan lewat alat-alat teknologi canggih ini asal-asalan, tidak mendidik,
bahkan cenderung merusak. Apa yang para pendidik (termasuk dosen, guru, orang tua
dan pendeta) harus belajar dari keadaan ini? Bagaimana menolong generasi anak-cucu
y.a.d?
Tidak ada gunanya mengutuk alat teknologi (karena mereka hanya sarana/ alat) atau
mengutuk businessman (karena mereka bukan ahli pendidik). Sudah saatnya para
pendidik memiliki suatu paradigma baru untuk menanggapi perkembangan teknologi
sekarang ini. Buku cetakan keras (kertas) tidak lagi menjadi satu-satunya alternatif
untuk mendapatkan pengetahuan. Cara belajar tradisional (melalui guru di kelas dan
buku cetakan kertas) mungkin tidak lagi menjadi cara terbaik untuk kebutuhan generasi
ini. Tapi media elektronik melalui komputer dan internet bisa melengkapi fungsi buku
cetakan kertas dan menjadi sarana belajar yang luar biasa jika tahu bagaimana
menemukan, mengakses dan menggunakannya!
Sehubungan dengan hal di atas, dan sekaligus untuk ikut merayakan "Hari Buku
Nasional" (di bulan Mei 2000), maka ICW Edisi 63 mengangkat tema seputar minat
baca dan buku. Harapan kami semoga apa yang kami sajikan ini dapat mendorong
pembaca, khususnya para pendidik untuk memikirkan lebih jauh suatu paradigma baru
dalam dunia (e-)literatur.
Selamat membaca!
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

InCU-VL (Indonesian Christian University - Virtual Library)

Situs InCU-VL yang artistik ini merupakan Situs perpustakaan maya yang dibangun
melalui pengembangan jaringan berbasis Web antara perpustakaan-perpustakaan dari
berbagai Pendidikan Tinggi Kristen di seluruh nusantara. Pengaturan grafik yang cukup
menarik membuat pengunjung merasa "betah" berlama-lama di Situs ini. Untuk anda
yang lebih menyukai medium bahasa asing, disediakan juga pengantar dalam Bhs.
Inggris. Jika anda memilih versi bhs. Indonesia, maka anda juga akan menemui
sederetan menu yang akan mengantar anda untuk menjelajahi Situs ini. Menu
"Berbagai Sumber Info" berisi ttg Katalog Online Berbasis Web, Daftar Jurnal dan
Indeks, dsb. Menarik bukan ... ? Nah, arahkan browser anda ke Situs ini dan bayangkan
anda sedang berada di sebuah ruangan Perpustakaan .... asyik deh pokoknya :)....!
http://incuvl.mitra.net.id/
•

PUSTAKA GAPI JAKARTA

Situs satu halaman ini, seperti layaknya sebuah Toko Buku Online, menawarkan bukubuku yang tersedia di GAPI. Anda bisa melihat daftar buku-buku yang mereka miliki,
bahkan lengkap dg resume/review-nya. Di antara buku-buku yang ditawarkan, ada
sejumlah buku tentang berwiraswasta untuk pelayanan yang banyak dipakai oleh
Sekolah Theologia Praktis Bisnis Terbuka (STPBT) Jakarta. Jika ingin tahu lebih
banyak silakan kunjungi alamat situs ini di:
http://www.geocities.com/SouthBeach/Sands/5460/
•

CHICK PUBLICATION

CHICK merupakan salah satu penerbit traktat penginjilan yang dikemas secara
menarik, diantaranya adalah traktat-traktat dalam bentuk komik. Untuk itu anda bisa
membaca daftar komik yang diproduksi oleh CHICK ini di situs mereka, yaitu di halaman
"Comics". Hal yang menarik, traktat-traktat tsb. ada yang ditampilkan dalam 60 bahasa,
dan bahasa Indonesia termasuk salah satu bahasa yang ditampilkan. Silakan surf di
alamat berikut:
http://www.chick.com/
•

WORTHY BOOKS

Situs Web berbahasa Inggris ini berisi tentang berbagai sumber informasi untuk bukubuku Kristen, musik Kristen, dan video Kristen. Sebagai salah satu link dari "WorthyNet"
(sebuah Situs tentang sumber-sumber Kristen), Worthy Books menampilkan resensi
dan informasi tentang buku- buku yang dijualnya. Buku-buku menarik seperti "The
Power of a Praying Wife", "Fresh Faith", dll. disediakan oleh Situs ini. Untuk
mendapatkan buku-buku yang anda inginkan, anda hanya perlu mengklik buku tsb. dan
langsung memesannya di alamat Situs Web di bawah ini:
http://www.worthybooks.com/
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Catatan:
Untuk Situs-Situs toko buku/christian lain, anda dapat menemukannya dalam Kolom
FOKUS di bawah ini.

Seputar Milis
Publikasi Elektronik
•

CC LIBRARY

CC Library adalah salah satu Milis Publikasi CyberChurch Ministry untuk perpustakaan
majalah-majalah Kristen (khususnya yang berbahasa Inggris). Publikasi elektronik ini
memberikan kesempatan bagi para anggotanya untuk mengirimkan informasi tentang
buku/majalah Kristen online kepada moderator, untuk selanjutnya diteruskan kepada
seluruh anggota lainnya melalui jalur milis. Posting dari Milis ini antara 1-2 hari sekali
dengan jumlah kiriman 5-10 posting yang berukuran kira-kira 10-20 Kb.
Untuk mendaftar, kirimkan e-mail kosong anda ke alamat berikut ini:
<arsip-subscribe@egroups.com>
Dan untuk informasi lebih lengkap, silakan berkunjung ke Situs Web CyberChurch di
alamat :
http://come.to/cc-family

Forum Diskusi Elektronik
•

e-BUKU rencana

Hobi membaca buku dapat dikembangkan sebagai ladang pelayanan, bagaimana
caranya? Bersama dengan mereka yang juga hobi membaca, dibentuk kelompok
diskusi untuk saling mendiskusikan buku-buku yang sedang dibaca. Dengan demikian
setiap anggota dapat MENJADI berkat sekaligus MENDAPAT berkat, karena selain
mereka membagikan berkat dari buku yang dibaca, mereka juga akan mendapat
berkat/masukan dari teman lain yang membaca buku yang sama. Inilah salah satu
kerinduan dari sistem I-KAN untuk membentuk sebuah milis baru yang diberi nama Milis
"e-Buku". Karena Milis ini masih dalam taraf 'perencanaan', maka dibuka kesempatan
seluas-luasnya bagi anda yang ingin bergabung untuk memberikan saran-saran
bagaimana aturan mainnya. Untuk itu silakan menulis ke:
saran-Buku@sabda.org

Liputan Dunia Internet: Rak Buku Elektronik
Mendengar kata "rak buku" tentu anda membayangkan sekumpulan buku- buku yang
tersusun rapi dalam sebuah rak. Untuk membacanya anda tinggal mengambil salah
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satu buku tersebut dan mengembalikannya lagi ke tempat semula jika sudah selesai.
Tapi bagaimana dengan kata "elektronik" yang ada di belakang kata "rak buku"?

Rak Buku Elektronik bukan sebuah rak buku yang dilengkapi peralatan elektronik
canggih untuk memudahkan anda menemukan buku yang anda cari atau untuk
membacakan anda sebuah buku, bukan itu. [Walaupun fasilitas tersebut - pencarian
dan audio visual - juga bisa anda dapatkan dari sebuah rak buku elektronik, tapi bukan
itu definisinya]
Rak buku elektronik adalah kumpulan buku-buku [atau teks-technically speaking] dalam
bentuk elektronik alias digital alias bit dan byte. Dalam bentuk yang paling sederhana,
rak buku elektronik ini berupa sekumpulan file plain-text yang dilengkapi indeks untuk
memudahkan pencarian dan biasanya diletakkan di sebuah server publik yang dapat
diakses melalui internet atau dalam sebuah CD-ROM.
Dalam perkembangannya, rak buku elektronik semakin dilengkapi dengan teknologi
untuk menambah kemudahan dan kenyamanan pembaca. Beberapa di antaranya
adalah:
•

pemakaian format HTML yang dapat memperindah halaman-halaman buku
elektronik. Namun yang lebih penting sebuah halaman bisa memiliki hyperlink
untuk melompat ke halaman lain atau bahkan ke buku lain.

•

pemanfaatan "full-text database" untuk memudahkan pembaca mencari dan
menemukan kata apa saja yang ingin mereka dapatkan dari kumpulan buku-buku
tersebut.

•

penggunaan teknologi multimedia sehingga sebuah buku tidak hanya berupa
huruf-huruf di layar monitor, tapi juga dapat dilengkapi dengan gambar-gambar,
suara, musik, dan bahkan animasi/film. Ini tentunya sangat menarik bagi anda
yang kurang senang membaca ;-)

Dengan rak buku elektronik, anda tidak perlu lagi membawa-bawa buku tebal atau pergi
ke perpustakaan untuk mencari informasi. Cukup dengan sekeping CD-ROM atau
akses ke internet anda bisa mendapat apa yang anda cari. Keuntungan lainnya adalah
anda bisa melihat beberapa buku sekaligus tanpa membuat meja kerja anda
berantakan. Walaupun demikian ada juga kerugiannya, yaitu anda tidak bisa membaca
sambil tiduran di kamar atau duduk di ruang tunggu stasiun kereta api (kecuali kalau
anda punya kmputer lap-top yang bisa anda bawa ke mana-mana). Tapi dengan
berkembangnya tempat-tempat war-net di banyak tempat, mungkin masalah ini akan
bisa teratasi.
Berikut ini dua contoh "Rak Buku Elektronik":
1. Software: CD-ROM SABDA/OLB
< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/ > < http://www.sabda.org > CD-ROM
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SABDA yang dibauat oleh Yayasan Lembaga SABDA dilengkapi dengan sebuah
"Rak Buku Elektronik". Di dalamnya anda bisa mendapati lebih dari seratus bukubuku Kristen, baik buku-buku biblika, maupun buku-buku rohani lain; dari bahan
PA, buku teologia sampai bahan traktat. Satu-satunya yang baru ada di
Indonesia!
2. Situs-situs: (bukunya gratis!)
The Library at the Lutheran Center - Electronic Bookshelf
< http://www.elca.org/os/bookshlf.html >
o Sebuah rak buku elektronik Kristen yang cukup lengkap, meliputi berbagai
bidang mulai dari Alkitab, Teks-teks Lutheran, Teks- teks Kristen Klasik
hingga Lagu-lagu Himne dan Galeri Seni.
The Christian Classics Ethereal Library
< http://www.ccel.org/ >
o Perpustakaan online yang menyediakan koleksi buku-buku Kristen
"Klasik" dari Early Church Fathers sampai abad ini.
The Gutenberg Project
< http://www.gutenberg.net/ >
o Ini koleksi ribuan buku penting/baik yang bisa dibaca on/offline !!
The On-Line Books Page
< http://digital.library.upenn.edu/books/ >
o Koleksi lebih dari 10.000 buku online yang dapat dicari menurut subyek,
judul, maupun pengarangnya.
The Encyclopedia Britannica
< http://www.britannica.com/ >
o Ensiklopedia terlengkap di dunia (versi asli ada 32 volume) dengan lebih
dari 65.000 ribu topik dan artikel dan anda dapat mengakses semua
pengetahuan tsb online dan secara gratis !!
The US Library of Congress Online
< http://www.loc.gov/ >
o Perpustakaan ini (sejak 1800) memiliki hampir 120 juta buku, dan
media/dokumen lainnya dan Kartu Katalognya bisa diakses online. Kata
seorang petugas perpustakaan, saat ini "hanya" tiga juta dokumen bisa
dibaca/dilihat online, tapi menjelang akhir tahun ini direncanakan tambah
sekitar dua juta judul.
Nah, selamat membaca! /dan

Stop Press
•

JAWABAN KUIS EDISI 061

1. *Eglon*
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Hak/T_Hak3.htm 3:17
[Siapakah raja Moab yg sangat gendut yg dibunuh oleh Hakim Ehud?]
2. *Lidah*
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Yak/T_Yak3.htm 3:8
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[Apakah yg tidak dapat dijinakkan, sedangkan burung-burung dapat dijinakkan?
(PB)]
3. *Saul*
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/1Sa/T_1Sa28.htm 28:7
[Siapakah raja (PL) yg melanggar titahnya sendiri karena ia pergi kepada
seorang pemanggil arwah utk memanggil arwah seorang nabi?]
Nama-nama di bawah ini adalah mereka yang mengirimkan jawaban kuisnya dengan
benar ke redaksi ICW, SELAMAT !!!
Agus Prihardjo, Debora Suprajitno, John Maruli, Cahyawan, Eko K. Surjatmodjo, Julia,
Janto Soetianto, Nova Nancy Tiwa, Michael Sanjaya, Immanuel, efo, Pingkan,
Sekaryadi, Donni Hadiwaluyo, fredy

Bursa Pariwara
•

DELIVERY BARANG ROHANI - KERUBIM BOOK STORE MAL AMBASADOR
KUNINGAN
•
o

KERUBIM BOOK STORE MAL AMBASADOR KUNINGAN menyediakan
Bibles-Books-

Magazines-Audio/Video Materials & Gifts.
•
o

KERUBIM BOOK STORE MAL AMBASADOR KUNINGAN melayani
delivery untuk

wilayah Soedirman-Thamrin-Senayan-Menteng-Rasuna_Said-Casablanca dan
sekitarnya untuk pembelian minimal Rp 100.000,Segera hubungi, KERUBIM BOOK STORE MAL AMBASADOR KUNINGAN lantai 4 - Jl.
Prof. Dr. Satrio, Kuningan Jakarta Selatan, telp/fax: (021) 576-0410 , email:
kerubim@cbn.net.id.
"KERUBIM BOOK STORE ; FOR ALL PEOPLE"
[Red: Iklan ini adalah kiriman dari Kerubim ... (bukan "endorsement"); pihak ICW tidak
bertanggung jawab untuk transaksi, dll.]
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Tips:Menyelamatkan "Account Email & Message Rules" Di
Outlook Express
Ada tip bagi yang ingin mem-backup account email dan juga message rules di Outlook
Express, yaitu; jalankan regedit, cari key:
HKEY_CURRENT_USERIdentities{sesuatu}SoftwareMicrosoft {sesuatu} --> CLSID dari
identity Anda (beraneka ragam).
Lalu utk mem-backup-nya pilih menu: Registry Export Registry File Sewaktu akan direstore, klik ganda file REG yang dihasilkan.
Sumber : Milis e-WebAuthor <i-kan-webauthor@XC.Org>
Oleh
: Mark P. Eliasaputra

Hasil Angket ICW
•

HASIL ANGKET ICW "BUDAYA BACA" DI INDONESIA

Pada edisi 59 yang lalu, ICW memberikan sebuah angket kecil untuk para pembaca
ICW, yang menanyakan tentang "budaya membaca" di Indonesia. Hasilnya sangat
menggembirakan karena ada 34 pembaca yang mengirimkan jawabannya kepada kami.
Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas partisipasinya. Ingin tahu hasilnya?
Banyak jawaban angket yang bagus, panjang dan menarik, namun karena tidak
mungkin kami kutipkan semua jawaban dalam kolom ini, maka kami terpaksa membuat
kategori-kategori jawaban saja. Penjawab angket rata-rata menjawab lebih dari satu
jawaban.
Q1: MENGAPA BUDAYA MEMBACA MASIH KURANG POPULER DI INDONESIA?
Jawaban:
1.
2.
3.
4.
5.

Lebih banyak waktu digunakan untuk mencari uang (11 jawaban).
Karena persaingan dengan TV/radio/VCD/video (10 jawaban)
Orangtua/guru kurang memotivasi anak-anaknya (8 jawaban).
Kurangnya buku-buku bermutu di Indonesia (8 jawaban).
Malas membaca karena terlalu banyak yang harus dibaca [untuk mengejar
ketinggalan pengetahuan] (6 jawaban).
6. Uang yang ada lebih penting digunakan untuk membeli makanan ketimbang
buku (4 jawaban).
7. Terbiasa menyerap ilmu dg mendengar bukan dg membaca (4 jawaban).
8. Buku-buku bermutu kurang menyebar di Indonesia (4 jawaban)
9. Buku ilmu pengetahuan kalah bersaing dg buku komik, novel, dll. (2 jawaban).
10. Bahasa yang dipakai penulis buku terlalu rumit/tdk sederhana (2 jawaban).
11. Minim pengetahuan bahasa asing [untuk memahami buku bermutu] (1 jawaban).
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12. Terbatasnya tempat membaca yang murah [spt perpustakaan umum] (1
jawaban).

Q2: APABILA ADA KLUB/MILIS DISKUSI "BACA BUKU" (MENDISKUSIKAN ISI BUKUBUKU TERTENTU YANG DIBACA BERSAMA-SAMA), APAKAH ANDA AKAN
TERTARIK UNTUK BERGABUNG?
Pada dasarnya semua penjawab anget tertarik untuk bergabung dengan Milis Diskusi
Buku. Tapi ada beberapa penjawab yang menanyakan bagaimana teknis
pelaksanaannya. [Jika ingin memberikan saran silakan lihat di kolom FORUM DISKUSI
e-Buku <saran-buku@sabda.org>].
Catatan:
Berikut ini adalah para penjawab angket. TERIMA KASIH BANYAK, ya! Iwanov T,
Michael S, Siagian, Dantje, Safrina Christina, Kairos, Deni, Yonas Suryono, rsuinda@,
Rugun, Agus Syawal Y, Anto, Julia, Testeng1, Rudi Tanujaya, Febianto DS, Ulah Tri
Wibowo, Robby, Axl, Ria WH, Fiertra Cahya, Ina Triwardanti, Ipe Brahmana, Ana
Yuliani, Liong Sauw Fei, R Jani Ginting S, Pujianto, Aldon, Alexander Eddy, Magdalena,
Dalton Efraim P, Charista, Alex Mirza N. Hukom, dan Efo.
Demikian hasil angket "BUDAYA MEMBACA". Sebagai informasi, Milis e-Buku akan
dibuka dalam waktu dekat [Lihat penjelasan di atas dalam Kolom FORUM DISKUSI "eBuku"].
Sekaligus kami tawarkan, jika diantara pembaca ada yang bersedia menjadi salah satu
Tim-Moderator Milis "e-Buku", silakan segera mengirimkan data-data dan keinginan
anda ke alamat berikut:
<moderator-saran-Buku@sabda.org>

Surat Anda
Dari: Herman
>Saya dari Australia, sangat membutuhkan alamat website dari:
>STT - Sekolah Tinggi Teologia, Dewan Pantekosta Indonesia
>Persekutuan Injili Indonesia, Majalah Bahana, Majalah Kairos,
>Majalah Narwastu.
Redaksi:
Untuk alamat situs-situs STT silakan lihat arsip ICW Edisi 60. Sedangkan alamat yang
lain kami kurang mengetahuinya. Jika ada pembaca ICW lain yang mengetahuinya
silakan menghubungi kami.
Dari: Subagio Wibowo
>Salam Damai Sejahtera,
> -- saya berdimisili di Lippo Cikarang - Bekasi, Jawa Barat - Ind.-134
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>Dan sejak munculnya ICW, banyak hal informasi-2 yang sangat berguna
>bagi saya, yakni sebagai sarana fellowship dengan saudara-2 seiman
>baik yang ada di dalam dan atau di luar negeri. - cut
>mohon kiranya bapak/ibu dapat mengirimkan kepada saya ICW edisi 001>0058, sebab saya hanya menerima ICW edisi 0059 s/d 0062. Demikian
>permohonan dari saya. Terima kasih atas perhatian dan pelayanannya.

Redaksi:
Pertama-tama kami ucapkan selamat bergabung dengan ICW, bila anda ingin
mendapatkan arsip ICW dari edisi 001 hingga 058, silakan surf ke Situs Web ICW di
alamat berikut ini:
http://www.sabda.org/icw/
Bila sudah menemukannya, jangan lupa membagi berkatnya ke teman yang lain ya...
Tuhan memberkati..:)
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ICW 064/Mei/2000:
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Tanggal 1 Juni 2000 (Kamis) kita peringati 40 hari sesudah peristiwa kebangkitan
Kristus. Pada hari Kenaikan itu, Tuhan Yesus terangkat ke Sorga setelah Ia
menampakkan diri beberapa kali dan terakhir kepada lebih dari 500 pengikutNya.
Sebelum Yesus terangkat ke sorga, ada TUGAS dan JANJI yang disampaikanNya
(Matius 28:19-20). TUGAS ("AMANAT") itu masih berlaku hingga kini sampai nanti Ia
datang yang kedua kalinya. Kita patut bersyukur bahwa kita masih diberikan waktu dan
kesempatan untuk melaksanakan AMANAT AGUNG-Nya. JANJI-Nya pun masih
berlaku bahwa Ia akan menyertai kita, bahkan Ia telah mengirimkan Roh Kudus-Nya
untuk menjadi Penolong bagi kita. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita menjadi saksi
kasihNya bagi dunia yang membutuhkan kasih Tuhan Yesus yang kekal itu!!
Selamat Hari Kenaikan Tuhan Yesus!

“

"....Yesus ini, yang terangkat ke Sorga meninggalkan kamu, akan
datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke Sorga."
—(Kisah 1:11b)—

< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kis/2_Kis1.htm
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

KABAR-IRIAN!

Situs Kabar Irian ini adalah kumpulan arsip dari forum online-nya (oleh IRJA.org). Saat
ini, Situs Kabar Irian masih disajikan dlm bahasa Inggris, hal ini disebabkan karena
pembacanya justru orang- orang dari luar negeri, dan tujuan adalah agar masyarakat
(lokal/ global) tahu apa yg sedang terjadi di Irian [Indonesia]. Hanya dalam halaman
"News" disajikan informasi dengan bhs Indonesia, halaman lainnya seperti; Interview,
Archives, Subscribes, Bulletin Board, dan IRJA.org Inc. sementara ini masih
menggunakan bahasa asing. Jika anda tertarik untuk berkunjung ke Situs yang berlatar
belakang gambar burung cendrawasih yang cantik itu silakan menuju ke alamat:
http://www.kabar-irian.com/
http://www.irja.org/
Bila anda rajin mengikuti berita, maka anda akan mengetahui bahwa selain di Irian
Jaya, situasi di Maluku saat ini semakin "panas" dan memburuk lagi. Forum online dan
Situsnya Maluku-Net bukan Situs Kristen, tetapi dapat menjadi sumber penting tentang
kondisi saudara- saudara kita yang tinggal/meninggal di Maluku. Karena itu, silakan
berlangganan atau kunjungi Maluku-Net di :(.. dan terus berdoa!!)
http://www.cenderawasih.net/
(Baca Seputar_Milis= untuk bergabung dgn Kabar Irian atau Maluku-Net.)
•

SITUS KRISTEN WEI WEI WEB

WEI WEI WEB, nama yang cukup unik, adalah sebuah Situs unofficial Cabang Bethany
di Jakarta. Visi, misi serta tujuan dari Situs ini adalah menyebarluaskan kabar
keselamatan melalui Internet, dan sasaran mereka adalah seluruh pengguna internet
masyarakat Kristen Indonesia. Info-info didalamnya mencakup: Kesaksian, Renungan
Harian, jadwal kebaktian, daftar kegiatan, dan akan dilengkapi dengan file-file midi, lagu
rohani, serta ringkasan khotbah. Lewat halaman kesaksian, para pengunjung diberi
kesempatan untuk saling memberi/berbagi kesaksian, untuk memuliakan namaNya.
(dikirim oleh: Wei Hong Oei)
http://centrin.net.id/~dwswei/
•

GEREJA DUTA INJIL - SOLA GRACIA

Situs yang cukup besar dan bagus ini adalah kepunyaan Gereja Duta Injil Sola Gracia,
salah satu gereja yang berlokasi di Ibu Kota Jakarta. "Dari Tuhan untuk kita, dari kita
untuk semua", begitu bunyi salah satu pesan Gereja ini. Melalui Situs Webnya, anda
dapat mengetahui beberapa informasi seputar Gereja Duta Injil, antara lain, warta
Gereja yang selalu di update, Renungan dari Hamba-hamba Tuhan yang melayani di
gereja ini, Cerita inspiratif dari jemaat maupun hamba Tuhan, dan informasi yang lain.
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Selain itu, bila anda memerlukan bantuan doa berbagi beban/sharing maka pelayan
hamba Tuhan di Situs inipun akan membantu anda. Sajian khusus Situs ini adalah
halaman yang mengulas tentang Alkitab. Untuk itu silakan berkunjung, dengan segera
arahkan browser anda ke alamat berikut ini:
http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/2693/
•

WASIAT On-Line

Wasiat On-Line berada dibawah pelayanan "gki.or.id" & pada dasarnya adalah sebuah
renungan harian. Dalam bentuk cetakan kertas sebenarnya bahan Renungan Wasiat
sudah lama beredar di Indonesia. Tapi sekarang muncul dalam bentuk elektronik yang
dikemas dalam arsip mulai tahun 1997 hingga sekarang. Dan lewat Situs Web ini pun
anda dapat memperoleh bahan-bahan renungan yg dapat dipergunakan utk renungan
pribadi ataupun pelengkap kegiatan Pelajaran Alkitab anda. Untuk mengetahui
bagaimana mendapatkan (dan berlangganan) Buletin Wasiat Online ini, silakan
berkunjung ke Situs mereka di alamat:
http:/www.gki.or.id/wasiat/

Seputar Milis
Publikasi Elektronik
•

KABAR IRIAN

Selain melalui Situs Web, Kabar Irian juga membuka pelayanan melalui mailing list
publikasi. Milis jenis publikasi ini diadakan untuk membagi berita dan informasi seputar
Irian Jaya. Berita-berita yang ditampilkan sangat bervariasi, baik tentang politik,
keamanan, topik-topik iman kristen dan lain-lain. Milis yang ditulis dalam dwi bahasa ini
(bahasa Inggris dan bahasa Indonesia) bersifat 'unmoderated' dan keanggotaannya
bersifat bebas. Siapa saja yang memiliki berita informasi yang menarik tentang Irian
Jaya dapat mengirimkannya ke forum ini, boleh dalam bahasa Indonesia maupun
bahasa Inggris. Silakan berlanggan melalui formulir di situs web:
http://www.irja.org/conf.htm
Atau dengan email; untuk mendaftarkan diri silakan menulis email dengan bentuk:
To : majordomo@irja.org
Subject : [dikosongkan]
Body : subcribe kabar-irian
end
Atau dengan menghubungi administrator dari milis ini di alamat:
<owner-kabar-irian@irja.org>
•

MALUKU-NET
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Informasi/Deskripsinya sama dengan Kabar Irian di atas, tetapi fokus-nya khusus
tentang berita seputar Maluku. Silakan berlanggan melalui formulir di situs web:
http://www.cenderawasih.net/
Atau dengan email:
To : majordomo@cenderawasih.net
Subject : [dikosongkan]
Body : subcribe maluku-net
end
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Liputan Dunia Internet: Kalender Berbasis Web

Layanan kalender berbasis web makin menjamur. Ini tidak mengherankan. Pasang
kalender anda di internet dan anda bisa mengelolanya dari PC manapun dan
membaginya dengan rekan kerja, teman, sanak keluarga, dll. Layanan kalender via web
dapat melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh personal information manager dari
desktop seperti memadukan jadwal pribadi anda dengan informasi cuaca di suatu kota,
atau dengan sambungan cerita dari sinetron kesayangan anda. Namun jangan dulu
buang software PIM (Personal Information Management) di desktop anda. Jika anda
menggunakan modem untuk online, anda harus koneksi ke internet hanya untuk
memeriksa jadwal anda. Dan itu berarti anda harus mengalami sedikit penundaan
waktu, bahkan jika anda sudah mempunyai koneksi yang tetap baik di kantor maupun di
rumah. Prospek Web ini adalah beberapa saat ketika anda malas sekali membuka-buka
jadwal anda.
Beberapa layanan tsb adalah AnyDay.com, Jump, Day Timer Digital, dll. Namun dari
semuanya, Visto Briefcase adalah yang paling unggul. Lebih dari yang lain, Briefcase
adalah PIM berbasis Web sejati, dengan kalender dan daftar to - do (tugas yang harus
dikerjakan); buku alamat; email; dan tempat penyimpanan file, foto digital, dan
bookmark dari browser. Visto Briefcase memungkinkan anda menempatkan kalender,
foto, dan file pada halaman Web yang tidak dapat diintip oleh pengunjung internet
lainnya. Bahkan anda bisa membatasi akses dengan password. Briefcase juga
menawarkan kemungkinan paling tinggi untuk bertukar data dengan PC desktop. Utiliti
Windows gratisnya memindahkan data antara Briefcase dengan Outlook, Lotus
Organizer, dan aplikasi lain; menghubungkan inbox e-mailnya dengan klien email
desktop dan bahkan dapat mengirim file secara otomatis antara Briefcase dan PC
desktop anda.
Di bawah ini adalah daftar alamat layanan kalender berbasis Web:
VISTO BRIEFCASE
http://www.briefcase.com/
ANYDAY.COM
http://www.anyday.com/
JUMP
http://www.jump.com/
DAY-TIMER DIGITAL
http://digital.daytimer.com/
MAGICALDESK
http://www.magicaldesk.com/
PLANETALL
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http://www.planetall.com/
WHEN.COM
http://when.com/
YAHOO CALENDAR
http://calendar.yahoo.com/
Sumber: InfoKomputer

Surat Anda
Dari: Makassar
>Kami informasikan alamat internet STT INTIM Makassar sbb:
> Office :
> e-mail : sttintim@indosat.net.id
>homepage : www.geocities.com/dbaji/intim.html
> Library :
> e-mail : intimlib@indosat.net
>homepage : http://incuvl.mitra.net.id/intim/index.htm
>Terima kasih, In Christo Lux Mundi Crescit
Redaksi:
Trims buat info-nya. [[informasi anda ini dapat melengkapi edisi 061 yang membahas
ttg. STT yang diterbitkan awal Mei y.l...:(]].

Dari: Edu_S
>Subject: Re:e-mail address Daftar alamat e-mail dipotong
Redaksi:
Kami telah menerima kiriman daftar e-mail teman-teman anda. Thanks banyak lho!!
Harapan kami, melalui ICW, mereka dapat menikmati dan menerima berkat/informasi
sama seperti anda. Kalau ada pembaca yang ingin kirim daftar teman -- Silakan !!

Dari: "richard hutasoit"
>Subject: Saran - Format !
>Saloom !
>
>Bagaimana kalau e-magazine dikirim juga dalam format MS-Word.
>Sebab lebih indah dilihat dan lebih memungkinkan untuk berkreasi
>di dalamnya. Selain itu dapat dibuat print-outnya dengan bentuk
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>yang enak dilihat.
>Terima kasih !

Redaksi:
Tentu saja format MS-Word bisa lebih enak dilihat, namun sayang ada beberapa
kendala, diantaranya:
•
•
•
•

ukuran file akan menjadi sangat besar.
tidak semua email client bisa menerima/menampilkan attachment.
komputer anda menjadi sangat rentan terhadap virus.
tidak semua orang punya jenis/versi pengolah kata yang sama.

[BTW, MS-Word anda asli atau bajakan... ;-) ...versi berapa??] Jadi, untuk sementara
kami tetap akan menggunakan format plain-text. Anyway, terima kasih untuk saran
anda, akan kami pikirkan...
Dari: Esther (Unio Cordium Indonesia)
>Shalom,
>Mau tanya lagi, apakah kami bisa mengirimkan informasi-informasi juga,
>untuk dimuat? Mohon kabar.Salam.
Redaksi:
Sangat bisa euii!! Terutama info seputar Situs Web/Milis/ftp yang menyajikan info ttg.
kekristenan. Kiriman info-info tsb sangat kami nantikan. Yok, rame-rame kirimi ICW
dengan info terbaru!!...:)

Info Terbaru
•

INFO SEMINAR AKTUAL -- KEWASPADAAN MEDIA

Tanggal 24 Mei yang lalu, kami mendapat surat dari Sdr. Rudy Alimin yang berisi
informasi Seminar Aktual. Berikut ini adalah kutipan dari surat tersebut:
>From : "Rudy Alimin" <rudyling@mitra.net.id>
>Subject: Seminar Aktual
>Akan diadakan SEMINAR AKTUAL TENTANG KEWASPADAAN MEDIA
>TEMA : BELAJAR UNTUK MEMBEDAKAN
> Siapakah yang menguasai hidupmu, anda atau media
> disekitarmu ?
>SEMINAR DIADAKAN PADA
>Hari, tanggal : Kamis, 15 Juni 2000
> Waktu : pk. 09.00 - 11.30 WIB
> Tempat : GBI Kapasari
> Jl. Kapasari No. 64, Surabaya.
> Pembicara : Team Nafiri Allah Terakhir (NAT) Tiket Masuk dapat diperoleh di GBI
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Kapasari Jl. Kapasari No. 64 Sby Telp. (031)3717590, Harga Tiket : Rp. 3.000,- / orang
Bagi yg berminat harap segera membeli Tiket, sebab tiket terbatas. Seminar ini
terselenggara berkat kerjasama antara GBI Kapasari dg Yayasan NAT (Nafiri Allah
Terakhir).
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ICW 065/Juni/2000:
Salam Kasih

Salam sejahtera,
Peringatan Hari Pentakosta (tngl 10 Juni) selalu dibarengi dengan berbagai kegiatan
persekutuan doa di gereja-gereja. Hal ini tentu karena didorong oleh kerinduan gerejagereja dan umat Kristen pada umumnya untuk melihat kuasa Tuhan dinyatakan di
tengah-tengah umatNya. Janji akan turunnya Roh Kudus telah terjadi pada Hari
Pentakosta seperti yang dicatat di Kisah Rasul 2:1-13. Oleh karena itu peringatan Hari
Pentakosta mengingatkan kita bahwa Roh Kudus, Sang Penolong itu telah ada
bersama-sama dengan kita dan senantiasa berkenan untuk menyatakan karyaNya yang
agung itu. Jadi nyata sudah keberadaan Allah yang Tritunggal itu bagi kita. Dia tidak
hanya menciptakan, dan menebus kita dari dosa, tetapi Dia juga menyertai kita sampai
kesudahaan jaman.
Tidak lupa redaksi mengucapkan terima kasih pada saudara-saudara yang telah
mengirimkan informasi-informasinya kepada kami. Kami yakin hal itu akan menjadi
berkat bagi para pembaca yang lain.
-Staf Redaksi-
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Selintas Situs Web
•

GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA

Homepage GPdI ini memuat banyak kesaksian hidup dari orang-orang yang merasakan
kasih dan pertolongan Tuhan. Di dalamnya disajikan kumpulan artikel rohani,
konsultasi/tanya jawab Alkitab online, materi Pendalaman Alkitab, Renungan Harian,
kumpulan lagu MIDI dan lain sebagainya. Informasi lain yang penting adalah dimuatnya
daftar alamat gereja-gereja GPdI, termasuk juga susunan pengurus MP, MD dan tidak
ketinggalan Jurnal MUBES 2000. Desainnya cukup menarik dan isinya terus di update.
Untuk mengenal lebih baik gereja-gereja aliran GPdI ini silakan mengunjungi alamat:
http://gpdi.cjb.net
•

SANGKAKALA.COM

Situs Sangkakala.Com memuat informasi yang cukup lengkap yang dibagi dalam
beberapa judul, a.l.: konsultasi, khotbah, kesaksian, agenda, musik pujian, humor,
renungan, forum diskusi, jajak pendapat/pooling, calendar, dan bahkan juga ada ruang
chat-nya. Situs Kristen ini memiliki visi untuk mempersekutukan Umat Allah dengan
tidak memandang denominasi, agar mereka yang padam ataupun suam dapat
dibangkitkan kembali imannya supaya mereka senantiasa dapat hidup suci dan siap
menantikan kedatangan Sang Mempelai Laki-laki. Kunjungi segera Situs ini dan
rasakan berkatnya. [kiriman: Ronny Susianto Susilo]
http://www.sangkakala.com
•

BELIA WEB

Firman Tuhan dari 1 Petrus 4:10 adalah sambutan ucapan selamat datang bagi para
pengunjung Situs Belia Web. Situs ini diharapkan menjadi tempat "ngumpulnya" mudamudi Kristen Indonesia yang tinggal di luar negeri untuk saling tukar-menukar informasi.
Yang lebih seru lagi, dalam Situs ini anda juga akan menemui situs-situs pemuda lain
(tiga/ 3 Situs pemuda Kristen Indonesia) yang tergabung di dalamnya, mereka adalah
Situs Pemuda GKI Lake (GKI Lake Avenue), Situs KPR GKI SF (GKI San Fransisco),
dan Situs KKIA (Keluarga Katolik Indonesia Amerika). Bagi anda yang merasa masih
belia, dan ingin mengenal kawula muda lain yang sedang tinggal jauh dari tanah air,
silakan kunjungi dan jelajahi Situs Belia Web ini di alamat:
http://belia.hypermart.net/default.htm
•

INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP (ICF) BOSTON

Selamat datang di ICF Boston Homepage! ICF Boston adalah kependekan dari
Indonesian Christian Fellowship (Persekutuan Orang Kristen Indonesia) di Boston. Situs
Web dari ICF Boston ini menyajikan informasi kegiatan utama dan kegiatan khusus
mereka. Selain itu anda juga dapat jumpai kumpulan artikel, galleria, lagu pujian, ayat
mas, tips, link kristiani, dll. yang mungkin berguna untuk anda. Berita terbaru mereka
adalah informasi dibukanya ICF Boston Chat Room!! Nah, sesuai dengan pepatah, "Tak
145

ICW 2000

kenal, maka tak sayang," maka untuk lebih mengenal ICF Boston, silakan menjelajahi
homepage mereka di alamat:
http://members.xoom.com/_xmcm/icf_boston/icfboston.htm atau http://www.fica.org/icfbstn/main.htm
[Red; ada banyak Situs ICF lain (seperti AMES, AUSTIN, ARLINGTON, COLLEGE
STATION, COLUMBUS, DALLAS, LAWRENCE, MADISON, MINNEAPOLIS, dll) yang
akan di-review dan diulas pada edisi 71 y.a.d.] Daftar situs ICF bisa diakses dari dalam
Situs FICA:
http://www.fica.org/ icfindex.html
•

What Would Jesus Do [WWJD]

Di saat anda harus membuat suatu keputusan, sekecil apapun, ingatkah anda akan
Tuhan Yesus? Nama Situs ini adalah sebuah pertanyaan: "Apa yang akan Yesus
lakukan". Sebuah Situs berbahasa Inggris yang disediakan untuk menjadi sarana bagi
remaja dan pemuda Kristen untuk melayani ribuan rekan sebaya lain di seluruh penjuru
dunia dengan membagikan kesaksian-kesaksian hidup, bahan-bahan PA yang
menolong kehidupan saat teduh dan ratusan tips bagi pelayanan remaja dan pemuda
untuk senantiasa taat pada kehendak Tuhan dan bersedia mengabarkan Injil Yesus
Kristus kepada remaja lain. Apakah anda remaja dan pemuda Kristen yang merindukan
sahabat anda diselamatkan? Bila ya, segera kunjungi Situs WWJD ini, karena anda
akan melihat teladan yang mengesankan dari para remaja-remaja ini.
http://www.wwjd.com

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

Pantekosta-Net

Milis Pantekosta-Net bersifat tertutup, karena hanya ditujukan bagi mereka yang
berasal dari kalangan gereja aliran Pantekosta saja :-). Milis ini diketuai oleh Pdt. Moody
Ratu - IPRF LA, dan dikelola oleh Sdr. Budi Lewiyanto dan Sdr. Hengky Lie. Melalui
Milis ini para anggota dpt saling berdiskusi tentang berbagai topik yang diminati. Selain
itu ada juga sharing kehidupan sehari-hari, berbagi doa dan kesaksian tentang kasih
Allah, juga untuk saling tukar informasi lain. Bagi anda yg tertarik untuk bergabung,
silakan kirim email kosong ke alamat:
subscribe-i-kan-untuk-pantekosta@xc.org

Liputan Dunia Internet: Beberapa Trik Pada Web Mail
Account email berbasis web sekarang ini cukup nge-trend krn banyak digemari. Selain
gratis, kita bisa akses dari manapun kita berada, sering juga dibilang luwes krn alamat
email kita tetap dpt dihubungi meskipun alamat utama kita sudah tidak berlaku lagi.
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Bahkan pemakai account email POP3 pun masih sering memeriksa email mereka
melalui Web ketika mereka dalam perjalanan. Namun bagaimanapun, masih saja ada
kendala-kendala yang harus diatasi. Simak trik-trik berikut ini untuk mengatasi kendalakendala tsb.
"Saya tidak di sini sekarang..."
NET@DDRESS, YAHOO MAIL: Ketika anda sedang jauh dari kantor, pasanglah
sebuah autoresponder untuk menjelaskan ketidakberadaan anda. Bagi pemakai
usa.net, klik Basic Services, lalu Vacation Reply. Pasang tanggal kapan anda akan
pergi serta pesan autoreply- nya. Bagi pemakai YAHOO Mail, ikuti link Options dan
Vacation Autoresponder, lalu isi form yang disediakan.
"real web email?"
YAHOO MAIL: Yahoo Mail menyediakan sebuah layanan gratis yang memungkinkan
anda men-download email dan membacanya melalui software email POP3 seperti
eudora dan Outlook. Untuk memanfaatkan pilihan ini, klik Options, lalu POP Access and
Forwarding. Pilih opsi POP Access dan klik Submit. Selanjutnya konfigurasi software
email anda untuk menyatukan pop.mail.yahoo.com dan smpt.mail.yahoo.com untuk
incoming dan outgoing mail.
"Masukkan Spam ke kaleng"
HOTMAIL, NET@DDRESS, YAHOO MAIL: Untuk memblokir spam, lihat frasa- frasa
kunci yang dipakai pada subyek atau badan pesan (misal: "Get Rich!!" atau "ACT
NOW") serta catatlah alamat emailnya. Selanjutnya, ikuti petunjuk berikut:
1. HOTMAIL:
Di bawah Filters, pilih Block Senders List atau incoming Mail Filters. Di bawah
Block Senders, masukkan alamat email yg tidak diharapkan. Di bawah Incoming
Mail Filters, kirim pesan-pesan yang mengandung maksimum 10 frasa ke Trash
Can. Klik tombol Apply Filters.
2. NET@DDRESS:
Di bawah Basic Services, pilih Junk Mail Blocker. Tandai kotak yang
bersebelahan dengan "Also use the Net@ddress precompiled list of known junk
mailers". Kemudian saring pesan-pesan yang dicurigai dan pindahkan ke folder
deleted atau Junk Mail.
3. YAHOO MAIL:
Pilih Options, dan dalam kolom Mail Management, pilih Block Addresses atau
Filters. Di bawah Block Addresses, masukkan alamat-alamat yang tidak
diinginkan. Di bawah Filters, pilih SpamGuard dan masukkan pilihan untuk Body
(isi dari pesan email) dimana pesan-pesan yang mengandung frasa seperti "Get
Rich!!" akan dihapus. Ulangi langkah-langkah ini untuk alamat dan frasa lainnya.
Dari berbagai sumber.
•

DAFTAR SITUS E-MAIL GRATIS
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Di bawah ini adalah daftar beberapa Situs e-Mail Gratis berbasis Web: Dari artikel di

atas:

HOTMAIL http://www.hotmail.com/
NET@DDRESS http://www.netaddress.com/
YAHOO MAIL http://www.yahoo.com/ Dan yg indonesia:
TELKOM NET http://mail.telkom.net/
ASTAGA!COM http://www.astaga.com/
CATCHA http://www.catcha.co.id/
DETIK.COM http://www.detik.com/ Dan beberapa lagi:
BIGFOOT http://www.bigfoot.com/
CROSSWINDS http://www.crosswinds.net/
INAME http://www.iname.com/
LYCOS http://www.lycosemail.com/
MAILCITY http://www.mailcity.com/
SOFTHOME http://www.softhome.net/

Stop Press
•

BERDOA UNTUK SITUASI AMBON -- BERITA TERAKHIR <??> SEPUTAR
AMBON

Tanggal 1 Juni yang lalu, ICW sekali lagi dapat kabar buruk dari Ambon, berupa email
[yg di-forward2] oleh Sdr. Marcellino Santoso;
>Ini ada forward dari kolega saya. Mudah-mudahan rdaksi ICW berkenan
>meneruskannya ke kolega yang lain.
>May God Be With Us, Always.
>Amen. . > Dear Confreres,
> Kepada anda sekalian saya mem-forward surat dari KWI Crisis Center.
> Situasi di Ambon sangat mencekam, juga bagi para pastor dan suster.
> Ribuan JIHAD menguasai kota dengan senjata paling canggih. Target
> khusus yaitu Gereja Maranatha dan Universitas kristen dan rumah-2
> orang kristen, tetapi seluruh kota di-terror oleh mereka. Para
> pastor dan suster di Jalan Pattimura dikepung, tidak bisa lari ke
> mana pun juga. Demikian komunitas MSC di Batu Gantung tertahan di
> rumah. Rumah Retret Goinzalo Veloso, Bruderan dan Susteran dan
> Sekolah Bisu Tuli di kompleks yang sama terpaksa ditinggalkan
> karena terletak dlm daerah yg sangat rawan. Hans Kwakman msc.
Dear All, On May 18,2000 Ambon is in its extreem danger. Only a
> small number of young Christians try to defend themselves without
> any meaningful weapon. There is no single help from the part of
> the army or police, while the Islam army "Jihad" coming from Jawa,
> their number is about 8000, with the help of the unknown snippers
> keep their attack on. On May 19, 2000 in the morning, Pattimura
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> Street, around which the Cathedral and other church buildings are,
> has been blocked. The children has been evacuated from the retreat
> centre in which the have got shelter, so far. They are now hiding
> in the forests.
> Please help! Tell the world community that their brothers and
> sisters in Ambon, are in the brink of extinction. Ask to stop it
> by any possible way. We are afraid that this is our last cry.
> If you need further information please call:

ICW 2000

Redaksi:
Kami sering dapat surat-surat seperti ini; Silakan terus berDOA!! [Hati-hati kepada
orang dan surat yg kata-katanya terlalu berlebihan; mereka suka 'main' dengan
fakta/emosi --seperti kata "extinction" dlm surat ini-- tetapi memang benar, situasi di
Ambon sangat buruk/kritis] Berita/surat ini bukan bermaksud mengajak kita membenci
dan memusuhi mereka yang menganiaya saudara-saudara kita, melainkan mengajak
kita lebih banyak *berdoa*, untuk pemulihan bangsa dan negara ini, untuk kebaikkan
mereka yg menganiaya, untuk hati yg rela mengampuni dan kekuatan bagi saudarasaudara kita yang teraniaya. Silakan berDOA!!
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Tips:Jaga Rahasia Anda...!!

Membaca web email anda di komputer orang ternyata bisa mengganggu privasi anda.
Kami sarankan sebelum anda login ke PC seseorang, periksalah tombol Increased
Security [pada Hotmail atau Net@ddress] untuk memastikan bahwa orang yang
menggunakan browser setelah anda tak bisa melihat halaman yg anda lihat. Dan
kosongkan cache browser ketika anda selesai membaca. Mudah khan..??
Sumber: InfoKomputer

Surat Anda
Dari: Anggia
>Dengan hormat,
>Saya ingin mengetahui data-data yayasan yatim piatu yang kurang
>mampu, atau yang tidak mempunyai penyandang dana tetap. Mohon dapat
>diberikan informasi alamat dan no teleponnya. Terima kasih. Salam.
Redaksi:
Sayang sekali, kami tidak miliki informasi yang anda perlukan. Akan sangat menolong
bila diantara pembaca ada yg memiliki informasi untuk Sdr. Anggia. Silakan informasi
dikirimkan ke kami untuk kami salurkan kepada yang lain.
Dari: ronny@
>Yth. Redaksi ICW
>Syallom,
>Pertama kali saya ucapkan terima kasih atas pelayanan informasi
>yang saya terima selama ini, kiranya Tuhan berkenan agar sarana ini
>tetap menjadi berkat bagi kita sekalian.
>Pada kesempatan ini saya juga ingin informasikan web-site Kristiani
>baru yang cukup menarik....silahkan berkunjung ke www.sangkakala.com,
>dan semoga media ini juga menjadi berkat bagi kita sekalian. Salam.
Redaksi:
Thanks buat doanya... Thanks juga buat kiriman Situs+revivew-nya [kami muat di edisi
ini]. Kirim lagi sering-2 ;) Pokoknya kalau ada info baru, don't forget pembaca-pembaca
ICW-lah..!! GBU.
Dari: Andor Tobing
>Dh,
>mungkin ICW memiliki jaringan (networking) hingga ke Medan, dan
>mengetahui permasalahan aktual di Medan, mengenai peledakan-2 dan
>tindakan anarkis lainnya yang ingin membuat Medan menjadi Ambon
>ke-2. untuk itu, mungkin bisa di sharing-kan informasinya.
>terima kasih atas kerjasamanya. Salam
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Redaksi:
Khusus untuk Medan, kami tidak punya info/url/sumber; tetapi untuk hal-hal seputar
persecution, dapat anda lihat dalam Situs Web FICA:
http://www.fica.org/ atau anda bisa terima info dari FKKI lewat Eskol-Net:
Kirimkan E-mail ke/to majordomo@linux.mitra.net.id
dengan pesan/body subscribe eskolnet-l
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ICW 066/Juni/2000: Pujian dan Musik
Rohani
Salam Kasih
Salam,

“

"Biarlah mereka memuji-muji namaNya dengan tari-tarian, biarlah mereka
bermazmur kepadaNya dengan rebana dan kecapi."

”

—(Maz. 145:1b)—

< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Maz/T_Maz145.htm >

Hidup orang Kristen tidak pernah terlepas dari pujian. Pujian adalah ungkapan hati yang
mengasihi Tuhan dan hati yang bersyukur karena limpahan berkat (rohani dan jasmani)
yang diberikan Allah pada kita. Seperti ayat yang tertulis di atas, pujian kepada Tuhan
bisa diungkapkan baik dengan tarian maupun alat-alat musik. Melalui musik kita dapat
menikmati indahnya irama dan alunan, tapi yang lebih penting dari itu adalah lirik lagu
yang diungkapkan bersama musik yang dialunkan. Dari lirik lagu-lagu Kristen kita dapat
belajar kebenaran tentang Allah kita yang Mahakuasa dan pokok-pokok kebenaran
iman Kristen lain yang ada dalam Alkitab. Edisi istimewa ICW kali ini akan bertemakan
"Pujian dan Musik Rohani", silakan menikmati.
Untuk membuat ICW semakin dekat dengan para pembacanya maka kami akan
menampilkan beberapa kolom yang akan mengajak pembaca untuk berinteraksi;
misalnya angket, bagi-bagi saran/pendapat/informasi/opini, "apa kata pembaca", atau
kuis. Oleh karena itu jangan segan-segan layangkan surat anda ke meja redaksi dan
memberikan partisipasinya... ...kami tunggu, ya!!
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

INDONESIAN CHRISTIAN MIDI SONGS (ICMS)

"Memberitakan Injil Melalui Musik" adalah tujuan utama Situs ICMS yang cantik ini.
Secara otomatis, saat berkunjung anda akan disuguhi dengan alunan pujian [tapi
komputer anda harus dipasang alat audio]. Anda juga boleh men-download lagu-lagu
pujian dalam ICMS secara cuma-cuma, dengan catatan tidak untuk maksud komersial,
karena masing-masing lagu ada hak ciptanya. Sebaliknya, jika anda punya koleksi lagulagu pujian yang ingin anda bagikan dengan ICMS, maka mereka akan menerimanya
dengan senang hati. Yuk, kita melayani Tuhan melalui musik bersama ICMS ...o/o/o/
http://icms.cjb.net/
!!NEW! NEW! Ada beberapa lagu yang sudah di-arrangement menjadi minus one (non
melody), jika anda mempunyai keyboard yang punya support disk drive, simpan lagulagu tersebut dalam disket sehingga dapat di-Play langsung pada keyboard. Juga
sekarang, sudah tersedia lagu- lagu dlm format MP3 dan Real Audio di:
http://icms2.cjb.net, dan
http://icms.musicpage.com
•

"HIGHEST PRAISE" PRODUCTION (HPP)

Berbeda dengan ICMS, Situs Highest Praise Production (HPP) disusun berdasar atas
kerinduan seorang hamba Tuhan (Chief Musician/Worship Leader) dari Atlanta untuk
mempersembahkan musik yg terbaik bagi Tuhan sehingga dpt menolong jemaat lebih
sunguh-sungguh menyembah Tuhan. Demi mewujudkan kerinduan tsb maka dalam
Situsnya disediakan kursus "gratis" bagi para pemimpin penyembahan (worship leader)
dan tim musik yang dilengkapi dengan fasilitas leadsheets, MIDI files, maupun
overheads masters. Selain itu, Situs ini juga menyediakan link ke beberapa sumber
Kristen. [Ini dalam bahasa Inggris]
http://highestpraise.com
•

KUMPULAN LAGU FICA

Gemar koleksi "lirik" lagu-lagu pujian? Kunjungi Situs FICA.org! Situs ini menyediakan 4
halaman khusus untuk lagu-lagu pujian dan penyembahan (praise & worship), mulai
dari kategori daftar lagu, kumpulan lirik, hingga koleksi lagu-baru baru. Segera saja
arahkan browser anda ke alamat-alamat berikut ini!
Halaman/Indeks Lagu-lagu Utama http://www.fica.org/lagu/lagu.html Indeks Abjad Lagu
(berNotasi) http://www.fica.org/lagu/alphabet.html Kumpulan Lirik Praise & Worship
http://www.fica.org/lagu/lyrics.html Koleksi Lagu Baru
http://www.fica.org/lagu/newsongs.html
•

REVIVAL TOTAL MINISTRY - KIDUNG PUJIAN
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Situs yang cukup besar ini memiliki satu halaman khusus untuk Kidung Pujian. Bila
anda berkunjung ke Situs Web ini, anda akan disambut dengan isi salah satu ayat
dalam Mazmur 150. Bila fasilitas Komputer anda memungkinkan, anda dapat
menikmati/mendengar lagu-lagu tersebut dengan meng-klik langsung lagu mana yang
anda kehendaki. Untuk segera melihat koleksi lagu-lagu dari RTM, silakan anda
berkunjung ke:
http://revivaltotalministry.or.id/midi/
•

AUDIO SCRIPTURES INTERNATIONAL (ASI)

Ternyata tidak hanya musik saja yang dapat anda 'dengar'. ASI -- Audio Scriptures
International -- memiliki rekaman kaset yang berisi pesan-pesan dan bagian-bagian
Firman Allah dalam lebih dari 200 bahasa dunia!! Dengan kemajuan teknologi saat ini,
anda dapat mendengar sebagian dari rekaman tsb lewat internet dan "digital audio".
Dalam 85 bahasa, dengan format RealAudio atau MP3 Audio, ASI menyediakan "A
Portrait of Jesus" dan "God's All Powerful Savior," yang berisi tentang cerita/kuasa Injil.
Di Situs ASI, yang berbahasa Inggris, anda juga dapat menjumpai berbagai informasi,
kesaksian, panduan doa, dll... Informasi lebih lengkap dapat anda temukan di alamat:
http://www.gospelcom.net/asi/
Untuk mendengar bagian yang anda inginkan, dari seluruh alkitab KJV (pasal/ayat bhs
Inggris) cobalah situs-situs "Audio Bible" ini:
http://www.audiobible.com/bible/bible.html
http://www.oneplace.com/content/Ministries/Audiobible/ab.htm

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

INDONESIAN GOSPEL MUSICIAN

Jikalau diantara rekan-rekan ada yang terlibat langsung dalam pelayanan musik rohani,
baik sebagai musisi, song leader, singers, anggota koor dan lainnya, anda diundang
untuk bergabung dalam mailing list "Indonesia Gospel Musician" Adapun *tujuan* dari
Mailing List ini adalah: (kutipan dari IGM)
1. Forum diskusi/tanya jawab/sharing tentang musik secara umum dan musik
rohani secara khusus,
2. Sarana tukar menukar pengalaman bermain musik antara sesama pemain musik
rohani dan pelayan Tuhan dalam bidang musik (MC/singers/ choir,dll,)
3. Sarana informasi alat-alat musik dan album rohani yang baru,
4. Tempat pengumuman event-event musik rohani baik di Indonesia maupun di luar
Indonesia, seperti misalnya klinik musik (sekuler/rohani), pertemuan muda-mudi
Kristen yang berskala besar, seperti live concert Rohani, KKR, ceramah musik
rohani, dan yang lainnya yang berhubungan.
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Syarat untuk menjadi member :

1. Beragama Kristen (mutlak)
2. Berkecimpung langsung dalam pelayanan musik Gereja baik sebagai
pemusik/song leader/singers/anggota choir, soundman dsbnya; atau
3. Berkecimpung dalam pelayanan musik rohani di luar gedung gereja, misalnya
sebagai guru musik, soundman, arranger, musician/vocalist/ background vocal
dari suatu group band Kristen. Seperti biasa, jika rekan-rekan ada yang tertarik
untuk bergabung khususnya para musisi rohani dan pelayan Tuhan dalam
bidang musik, silahkan kirim email kosong ke: [dari Semmy]
<gospel_musician-subscribe@egroups.com>
[Red.; dua review milis di bawah ini dikutip dari ICW Edisi 034]
•

INDONESIAN PRAISE WARRIORS

'Indonesian Praise Warriors' adalah sebuah Milis diskusi khusus untuk para pelayan
Tuhan yang bergerak di bidang musik. Milis berpengantar bahasa Indonesia ini ada
sejak 1 September 1999 yang lalu dan dimoderatori oleh Sdr. Santo. Melalui Milis ini
anggota saling berbagi pengalaman & saling membangun seputar puji-pujian dan musik
rohani. 'Indonesian Praise Warriors' terbuka bagi siapa saja yg melayani di bidang
musik rohani, bila anda juga berkecimpung di bidang musik gereja/rohani dan tertarik
untuk ikutan, silakan layangkan email anda ke alamat:
<ipw-subscribe@egroups.com>
Arsip dari Milis Indonesian Praise Warriors dpt anda simak di alamat:
http://come.to/worship-Him
•

THE CHRISTIAN MIDI LIST

Milis berpengantar bahasa Inggris ini adalah forum/media utk belajar menggunakan
perlengkapan MIDI, berbagi strategi/teknik, dan rekomendasi penggunaan MIDI utk
kemuliaan Tuhan. Anggota dr Milis ini adalah para komposer/penulis lirik lagu rohani,
pelayan-pelayan di bidang musik & pujian, juga jemaat Kristen yang rindu mempelajari
alat musik/menjadi musisi untuk melayani. Melalui Milis ini, anggota punya kesempatan
mengembangkan talentanya dalam memainkan alat musik seperti gitar bass, drum,
piano, keyboard, saxophone, trumpet, bahkan juga para singernya. Untuk informasi
lebih lanjut, anda dapat mengunjungi alamat Situs mereka di:
http://www.tnlis.com/mailinglist
Sedangkan alamat dari Milis "the Christian Midi List" ini adalah:
<1Christian_MIDI-subscribe@onelist.com>

Liputan Dunia Internet: Boom!! Mp3
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Teknologi MP3 (MPEG Audio Layer 3) yang berhasil mempesona banyak orang ini
sebenarnya adalah hasil yang tidak disengaja dari spesifikasi kompresi video MPEG.
Pada video tentu terdapat bagian audionya, kan? Nah, bagian audio inilah yg kemudian
menjadi MP3. Saat melakukan kompresi [dengan faktor kompresi 12:1] MP3
memanfaatkan kelemahan sistem pendengaran manusia. Kelemahan ini dikenal
dengan nama auditory masking. Selain itu, MP3 juga memanfaatkan sifat non-linieritas
sistem pendengaran manusia. Setelah diadakan penyelidikan, ternyata untuk frekuensi
rendah telinga kita memiliki sensitivitas yg sangat tinggi. Makin tinggi frekuensinya,
makin rendah sensitivitas telinga.
MP3 ini benar-benar jadi 'boom' teknologi penyebab lahirnya revolusi musik di dunia.
Namun sayang sekali di bagian dunia yang dikenal dengan kebiasaan bajak-membajak
ini, CD lagu-lagu dalam format MP3 laris dijual hanya dengan harga 25 ribuan
perkeping...Hal ini sempat membuat gemas beberapa musisi, bayangkan, sebuah top
hit musik dpt diambil/beli lewat internet terlebih dahulu sebelum dijual di toko :(
Kemajuan teknologi perangkat lunak juga semakin canggih, di mana terjadi proliferasi
dgn memecah tracks CD untuk dimasukkan ke dalam hardisk dan melakukan encode
utk menjadikan file MP3. Cara ini memungkinkan terjadinya proses penggandaan data
audio dari sebuah CD dan memproduksi suara yg sama tanpa kehilangan kualitas.
Bagaimana kita sebagai end user? Kadangkala kita tdk memperhatikan masalah benar/
salah, dosa/tidak dosa, yg penting kita dapat memainkan MP3, dan selesai. Begitukah?
Kalau punya hati nurani, yang mau menghargai hasil karya orang lain, tentu ada
peraturan yang harus kita taati. Saran kami, bila hendak men-download lagu-lagu dari
Internet lalu tertarik untuk menyebarkan secara komersil, maka akan sangat penting
anda "minta ijin" dulu pada sang pengarang lagu untuk menghargai dan menghormati
"hak cipta" mereka. [Red; termasuk bayar 'royalti'nya :)]
Dari berbagai sumber. /vi

•

SITUS SITUS MP3

Berikut ini, adalah daftar situs MP3 (Inggris) utk lagu-lagu pujian:
MP3.Com (Spiritual Songs)
http://www.mp3.com/artists/22/songs_of_praise.html
A CENTRAL PLACE FOR ALL YOUR CHRISTIAN MP3S!!
http://www.4cm.com/cmp3/index.htm
JOHN'S CHRISTIAN MP3'S
http://www.christianmp3.8m.com/mp3.html
AAA CHRISTIAN MP3'S FREE
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CHRISTIAN & MP3 AT VIRTUAL TUNES MUSIC
http://virtualtunes.com/christian/index.shtml
CHRISTIAN LIFE TABERNACLE ONLINE-CHRISTIAN MP3'S
http://www.cltonline.org/mp3.html
CHRISTIAN MP3 LINKS
http://www.angelfire.com/ct/itr/christianmp3links.html
CHRISTIAN MP3 MUSIC
http://www.breadsite.org/music.htm
CHRISTIAN MP3'S BY TOTALECHURCH.COM
http://totalechurch.com/music/mp3.htm
FINDGRACE.COM MP3 GOSPEL MUSIC PAGE
http://www.findgrace.com/gospelpage.html
TOP CHRISTIAN MUSIC TITLES WITH MP3 FILES FOR FREE DOWNLOAD AND
LYRICS
http://www.emmanuel.kiev.ua/music_groupE.html
FTP MP3 Rohani Universitas Maranatha (satu dlm bahasa Indonesia <G><)
ftp://acts.maranatha.edu/pub/mp3rohani (kalau punya yg lain; kirim ya)
Dan berikut adalah koleksi sumber MP3 umum:
MP3.Com (Koleksi lagu-lagu dalam format MP3)
http://www.mp3.com
Search Engine untuk lagu-lagu MP3
http://mp3.box.sk
MP3 Shareware Player
http://www.winamp.com
MP3 Freeware Converter
http://www.audiograbber.com-us.net
http://www.dezines.com/audio

Stop Press
•

PROGRAM LIBURAN UNTUK ANAK-ANAK
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Asyik!! Sebentar lagi liburan datang..!! Pasti banyak gereja mulai ancang-ancang bikin
program liburan untuk anak-anak!! Salah satu acara yang diminati antara lain adalah
SIL (Sekolah Injil Liburan). Karena itu, ICW ingin mengundang gereja-gereja yang
mengadakan acara SIL ini untuk berbagi informasi supaya lebih banyak anak
menghabiskan liburan mereka untuk hal yang sangat bermanfaat. Untuk itu silakan
mengisi isian di bawah ini, dan kami akan menampilkan informasi anda pada edisi ICW
No 68 y.a.d. yang akan bertemakan MISI DAN ANAK.
Cepatlah mengisi dan kami tunggu informasi anda!!!
Nama gereja
::[
Nama Acara
::[
Tujuan
::[
Tanggal pelaksanaan ::[
Jam pelaksanaan
::[
Bagaimana mendaftar ::[
No. Telephone
::[
Alamat E-mail
::[

]
]
]
]
]
]
]
]

Numpang Lewat...:P
•

!!! SOCCER MANIA !!!

Eh...ada yang 'mo lewat nih...:) Buat anda-anda yang mania sepakbola [atau pengen
jadi pemain bola yang huandal, euii...;)], yuk sama-sama mampir ke Situs-situs soccer
mania ini!! Anda akan tahu ulasan tentang dunia persepakbolaan per wilayah kompetisi,
jenis liga dan informasi paling gress dari para pemain top klub-klub sepakbola terbaik di
seluruh dunia, wow!! Yang nggak ketinggalan: jadual pertandingan masing-masing
kompetisi, jadi anda bisa nge-mix 'en match jadual tidur anda [biar tahan nonton sampe
pagi...;)]. Oke, selamat menjelajah!
Untuk berita terakhir dalam bahasa Indonesia tentang Euro 2000:
http://www.detik.com/pialaeropa/
http://www.detik.com/pialaeropa/berita/
http://euro2000.kompas.com
Kompas
http://www.kompas.com
SatuNet/Sport http://www.satusport.com
BolaNews
http://www.bolanews.com/euro2000/
Web88888
http://www.web88888.com/euro2000
SepakbolaNet http://www.sepakbola.net

Detikcom
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(Di Situs ini ada forum diskusi interaktif dan fasilitas email gratis dengan "namasaya@sepakbola.net" dan berita harian seputar sepakbola.)
Dan untuk berita sepak bola lain dalam bahasa Inggris:
Sport.com
http://sports.com
FIFA.com
http://www.fifa.com
BigSoccer
http://www.bigsoccer
World Soccer News
http://www.wldcup.com
The Daily Soccer
http://dailysoccer.com
Soccer-net
http://www.soccernet.com
Soccersite.com
http://www.soccersite.com
The Soccer Spot
http://www.soccerspot.com
SoccerPlus Camps
http://www.goalkeeper.com
Soccer Times
http://www.soccertimes.com
Soccer News
http://www.soccerglobe.com
ESPN.com
http://espn.go.com/soccer/
Soccer-Links
http://www.soccer-links.com
Soccer Search
http://www.soccersearch.com
Sport Quest
http://sportquest.com/sqsoccer/
CBS.SportsLine.com
http://cbs.sportsline.com/u/soccer/
Foxsport-Soccer
http://www.foxsport.com/soccer/
Sydney 2000 Olympic Games http://www.olympics.com/eng/sports/FT/about/
Dari Internet (Mei-Juni 2000) dan berbagai sumber lain.
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Tips:Winamp

WINAMP adalah software, untuk mendengarkan musik, yang sangat akurat. Software
ini mendukung WAV, Audiosoft, MOD, dan format audio lainnya. Didalamnya juga
terdapat editor daftar software dan equalizer grafis 10-band. Di sini ICW
memperkenalkan hal yang menarik dari Winamp versi 2.60 (http://www.winamp.com),
yaitu disediakannya feature untuk mengubah tampilan program melalui Skins. Anda
dapat memperoleh dari internet atau anda edit sendiri. Dengan Plug-Ins anda juga bisa
menambahkan efek seperti gema (echo) pada musik secara realtime. Dalam versi ini
winamp bahkan mampu menampilkan file WMA (Microsoft Window Media)!!
Sumber: Chip

Surat Anda
Dari: Marcellino Santoso; Malang, 08/06/2000
>Yth. Redaksi Info-ICW
>Mohon maaf atas forward mail yang terakhir saya kirim, karena setelah
>saya baca ulang, saya sendiri agak menyesal, isinya terlalu ekstrem,
>megecam saudara kita secara terselubung, yang saya takutkan dapat
>memperparah situasi kacau ini.
>Sekali lagi maaf.
>
>Apabila dapat dimuat di newsletter, saya sangat berterima kasih.
>salam,
>Marcellino A. Eko Budi Santoso
Redaksi:
Permohonan maaf diterima. Kami berterima kasih karena ada orang yang
mengingatkan kita untuk berdoa tentang situasi di Maluku.
Selain itu, kami senang untuk memuat surat anda (atau pembaca lain <G>< ;-), yang
memiliki kepentingan untuk masyarakat Kristen 'elektronik' di Indonesia.
Dari: "peter" <ever@>
>Dear pemerhati masalah Maluku,
>Mempertimbangkan berbagai aspek, maka dokumentasi foto-2 kerusuhan
>di Maluku kami tempatkan pada Situs Masariku di egroups. Silahkan
>meng-klik situs ini utk men-download foto-foto yg ingin anda ketahui
>ataupun ingin didistribusikan ke berbagai pihak.
>
http://www.egroups.com/files/masariku/
>Perlu diketahui bahwa proses upload foto-foto ini masih terus
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>berlangsung sehingga mohon kesabaran anda untuk memperoleh seluruh
>dokumentasi yang kami kumpulkan. Terima kasih

Redaksi:
Trims pada Sdr. Peter atas info dan responnya [Berikut ini ada beberapa Milis nonkristen lain yg punya share fokus yang sama: <xsmansa@egroups.com>, <madIAinfo@egroups.com>, <ambon@egroups.com>, <maluku-net@cenderawasih.net>,
"masariku" <masariku@egroups.com>]
Dari: GKI Ambarawa - Pdt. Budimoeljono
>Dear all,
>apakah Saudara mengetahui bagaimana caranya menghitung Kalender
>khususnya Hari Raya Kristen, misalnya: kapan Paskah atau Pentakosta
>untuk 2001? Apakah ada rumus umum yang bisa dipakai untuk tahun
>kapan pun? Terima kasih atas perhatiannya. Salam sejahtera.
Redaksi:
Untuk menghitung kalender gerejawi spt yg bapak maksud, silakan membaca arsip ICW
edisi 058 [edisi PASKAH] kolom LIPUTAN DUNIA INTERNET, di alamat:
http://www.sabda.org/icw/00-058.htm Oke? selamat menghitung-hitung.....!
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ICW 067/Juni/2000:
Salam Kasih
Salam kasih dalam Tuhan Yesus,

Untuk bisa 'masuk & berpengaruh' dalam top management di perusahaan- perusahaan
besar, dunia pemerintahan, militer, dll, perlu dua hal penting:
1. kasih karunia Allah,
2. kemauan untuk belajar. Sering tidak disadari bahwa sebenarnya Tuhan akan
memberi kesempatan istimewa jika anak-anakNya ditempatkan di sektor-sektor
"atas" tsb. Namun, "kesempatan" itu tidak datang begitu saja, ada harga yang
harus dibayar untuk memperolehnya; bertekun dan setia dalam doa dan juga
kemauan untuk sungguh-sungguh belajar.
Allah menantang anak-anakNya untuk dapat menjadi garam dan terang di manapun
mereka ditempatkan, sehingga ketika mereka bekerja mereka dapat menerapkan keserupaan dengan Kristus dalam tugas-tugas dan tanggung jawab mereka. Sebagai
akibatnya orang-orang di sekitarnya mendapat kesempatan untuk mengenal Kristus
melalui mereka. Bukankah suatu hal yang indah jika kita bisa menyebarkan kasih
Kristus?
Sekali lagi, kesempatan untuk menjadi berhasil (dalam Tuhan) sebenarnya terbuka luas
bagi setiap orang percaya, hanya saja, apakah kita mau dan sungguh-sungguh rindu
untuk meraihnya?

“ "Belajar untuk mendapat kesempatan ber-Misi dalam Pekerjaan" ”
Tantangan untuk semua Anak-Anak Tuhan:

Salam,
Staf Redaksi (al/vi/)
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Selintas Situs Web
•

APTIK - ASSOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK INDONESIA

APTIK adalah sebuah organisasi di kota Surabaya yang menyatukan Perguruan TinggiPerguruan Tinggi Katolik di Indonesia. Situs Web APTIK ini menyediakan link ke
beberapa Situs PTS Katolik di Indonesia, seperti: Unika Atmajaya, Parahyangan,
Sanata Dharma, Widya Mandala, Soegiyapranata, dll. Dimuat juga info tentang dua
milis yang diselenggarakan oleh asosiasi ini. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi
Situs APTIK ini di alamat:
http://www.aptik.or.id/
•

UAJ - UNIKA ATMAJAYA JAKARTA

Beberapa informasi seputar pendaftaran mahasiswa baru dalam Situs UAJ antara lain:
Informasi pendaftaran (umum):
http://www.atmajaya.ac.id/Index/MhsBaru/Informasi.html Mahasiswa Baru (khusus
program S1):
http://www.atmajaya.ac.id/Index/MhsBaru/MhsBaru_s1.html Mahasiswa Baru (khusus
program S2):
http://www.atmajaya.ac.id/Index/MhsBaru/MhsBaru_s2.html
•

UNPAR - UNIKA PARAHYANGAN

Universitas Katolik yang ada di Bandung ini menyediakan Program Undergraduate (S1),
Graduate/Magister (S2), dan Post Graduate/PhD (S3) dan juga 1 program Diploma
(D3). Situs UNPAR ini juga menyediakan "pendaftaran mahasiswa baru secara online"
khususnya untuk program D3 dan S1. Program studi apa saja yang ditawarkan oleh
UNPAR? Cukup dengan meng-klik alamat-alamat di bawah ini!! Situs Web Univ.
Parahyangan:
http://www.unpar.ac.id/ Pendaftaran Online:
http://www.unpar.ac.id/news/2000061001.html
•

SADHAR - UNIKA SANATA DHARMA

Universitas dan Yayasan SADHAR ini berdiri di Yogyakarta. Dalam Situs mereka, anda
akan mengenal Misi/Visi Pendidikan, Tujuan dan Sistem Pendidikan, Jurusan, Program
Studi, Fasilitas dan Unit Pendukung Informasi Lain-lain. Situs SADHAR juga
menyertakan Informasi Pendaftaran bagi Mahasiswa Barunya. Nah, bagi yang ingin
kuliah di Yogya, SADHAR adalah salah satu alternatif bagi anda, jadi cepat- cepat
kunjungi Situs SADHAR ini...
http://www.sadhar.ac.id/
•

UNSOEG - UNIKA SOEGIJAPRANATA
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Di kota kembang Semarang, kita akan menjumpai Univ. Soegijapranata. Dalam Situs
UNSOEG, anda akan menjumpai berbagai informasi, antara lain info tentang
Penerimaan Mahasiswa Baru -- lengkap dengan Formulir Pendaftaraan dan juga info
UPP (Uang Pengembangan Pendidikan), jurusan dan fakultas yang ada di UNSOEG;
misalnya Teknik Arsitektur, Teknik Sipil, Psikologi, Ilmu Hukum, Teknik Elektro,
Ekonomi Akuntansi, dan Teknologi Pangan. Untuk informasi selengkapnya, kunjungi
Situs Web UNSOEG di alamat berikut ini:
http://www.unika.ac.id/
•

UNIKA DE LA SALLE

Universitas Katolik De La Salle ini berlokasi di Manado dan juga termasuk salah satu
anggota APTIK. Universitas yang didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi De La Salle
Manado ini adalah hasil kerjasama pihak Keuskupan Manado dan Tarekat Bruderbruder FSC (Fraters Scholarum Christianarum). Untuk mengenal lebih lanjut universitas
ini, segera arahkan browser anda ke alamat-alamat di bawah ini. Situs Web Universitas
De La Salle:
http://members.tripod.com/de_la_salle/page7.html Program-program studi yang
ditawarkan:
http://members.tripod.com/de_la_salle/page4.html
•

UKI - UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA

Informasi pendaftaran mahasiswa baru Universitas Kristen yang berlokasi di Jakarta ini
disediakan secara online dalam Situs Web mereka. Selain itu, UKI juga menyediakan
registrasi online bagi para calon mahasiswa barunya. Jika para calon mahasiswa baru
ingin mendapatkan informasi lain-lain, maka mereka dapat menghubungi
<pmb@uki.ac.id>. Informasi baru yang disuguhkan dalam situs ini adalah tentang
perencanaan program studi baru, yaitu SMART (Specific, Manageable, Attainable,
Realistic, Tangiable). Berikut ini adalah alamat-alamat penting yang anda perlu ketahui:
Situs Web UKI:
http://www.uki.ac.id/ Pendaftaran Mahasiswa Baru:
http://www.uki.ac.id/cgi-bin/hit.cgi?url=uki/pmb Informasi Pendaftaran Mahasiswa Baru:
http://www.uki.ac.id/cgi-bin/hit.cgi?url=uki/pmb/info.xhtm Registrasi Online:
http://www.uki.ac.id/cgi-bin/hit.cgi?url=uki/pmb/registrasi.xhtm
•

UKRIDA - UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA

Satu lagi Universitas Kristen yang ada di Jakarta, yaitu Universitas Kristen Krida
Wacana (UKRIDA.) Universitas ini juga menayangkan secara online informasi
pendaftaran mahasiswa baru di dalam Situs mereka. Informasi penting lainnya adalah
informasi tentang jurusan dan fakultas, kalender akademik dan berbagai informasi
kemahasiswaan lainnya. Kelebihan situs ini adalah disediakannya link-link ke Situssitus pendidikan asing bagi mahasiswa yang ingin melanjutkan belajar ke tingkat lebih
tinggi atau belajar ke luar negeri, tsb. Untuk itu catatlah alamat penting berikut ini: Situs
Web UKRIDA:
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http://www.ukrida.ac.id/pendaftaran1.html Jadual Pendaftaran
http://www.ukrida.ac.id/jadual.html
•
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UNIVERSITAS KRISTEN PETRA

Universitas Kristen PETRA yang besar ini berlokasi di Surabaya. Situs yang disediakan
oleh universitas ini memuat informasi dari berbagai Jurusan dan Program di Universitas
PETRA, Jalur-jalur penerimaan mahasiswa baru, Informasi Pendaftaran Ujian Masuk,
dll. Melalui Situs ini, para calon mahasiswa baru dapat mengisi formulir pendaftaran
secara online. Bagaimana caranya? Klik alamat-alamat berikut ini untuk
mengetahuinya. Situs Web PETRA:
http://www.petra.ac.id/ Informasi Pendaftaran:
http://www.petra.ac.id/indonesian/petra/pendaftaran/2000_20001/ admission2.htm
•

UKSW - UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA

Universitas Kristen Satya Wacana berlokasi di kota Salatiga. Situs UKSW memberikan
informasi tentang program-program studi, jurusan, dan fakultas-fakultas yang mereka
selenggarakan. Situs ini juga menyertakan informasi untuk pendaftaran mahasiswa
baru secara online. Untuk informasi selanjutnya segera kunjungi Situs UKSW berikut ini:
http://www.uksw.ac.id/
•

UKDW - UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA

Di kota pelajar, Yogyakarta, kita akan temui salah satu Universitas Kristen yang cukup
terkenal, yaitu Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW). Seperti halnya Universitas
yang lain, UKDW juga menyediakan fasilitas pendaftaran mahasiswa baru secara
online. Ingin segera berkunjung? Klik saja alamat-alamat ini. Situs Web UKDW:
http://www.ukdw.ac.id/ Syarat-syarat Pendaftaran Mahasiswa Baru:
http://www.ukdw.ac.id/humas/ Jadwal Pendaftaran Mahasiswa Baru:
http://www.ukdw.ac.id/humas/ Pendaftaran Mahasiswa Baru Online:
http://www.ukdw.ac.id/humas/ Formulir Pendaftaran Mahasiswa Baru Online:
http://www.ukdw.ac.id/humas/form-pmb.html Bidang-bidang Studi di UKDW dapat di
lihat di:
http://www.ukdw.ac.id/humas/

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e-SISWA

Forum Diskusi ini adalah tempat mangkalnya para remaja dan siswa- siswa SMP dan
SMU Kristen Indonesia. Mereka bercanda ria sambil mendiskusikan hal-hal penting
yang menyangkut kehidupan remaja Kristen. Seperti layaknya remaja mereka
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mendiskusikan banyak hal, dari masalah pergaulan, pacaran sampai topik-topik iman
Kristen yang sangat penting bagi pertumbuhan kerohanian mereka. Untuk kawula muda
Kristen, yuk kita gabung di e-siswa ini .... membina persahabatan dengan siswa Kristen
lain .... sekaligus mendapat wawasan dari diskusi dan sharing-sharing sesama remaja
lain..!!!
Untuk bergabung, silakan daftar dengan mengirim e-mail kosong ke:
subscribe-i-kan-untuk-siswa@XC.Org Alamat Situs Web:
http://members.tripod.com/~siswa/ Arsip:
http://hub.xc.org/Scripts/lyris.pl?enter=i-kan-untuk-siswa
•

MILIS-MILIS SMA/SMU (12)

Dan berikut ini adalah 12 Milis dari beberapa SMU/SMA di Indonesia yang
keaggotaannya meliputi Guru, staf, pelajar dan alumni. Mungkin anda bisa ketemu lagi
dengan teman-teman sekolah anda untuk berbagi cerita dengan Guru/adik-adik kelas
anda...:)
•

SMAN 26 Jakarta

Alamat
: smu26@kopyor.ub.net.id
Admin
: Heryudi Ganesha <heryudi@hotmail.com>
Deskripsi : Milis diskusi bagi para Guru, staf, pelajar dan alumni SMA Negeri 26 Jakarta
Subscribe : majordomo@kopyor.ub.net.id
•

SMUN 1 Pontianak

Alamat
Admin

: smun-1-ptk@egroups.com
: bongky@kapuas.untan.ac.id
Milis diskusi bagi para semua anak-anak SMUN I Pontianak baik yang
Deskripsi :
masih sekolah maupun bagi para alumni.
Subscribe : smun-1-ptk-subscribe@egroups.com
URL
: http://www.angelfire.com/id2/smun1ptk
•

SMUNJUPAN-list (SMUN 78)

Admin
: Alexander Hutapea <xela@extacy.com>
Deskripsi : Mailing-list bagi semua anggota SMUN 78 Jakarta-Barat
Subscribe : smunjupan-list-request@lists.colorado.edu
Body
: subscribe smunjupan-list
URL
: http://intranet.sby.rad.net.id/~xela/smunjupan
•

2ipa6 - Alumni SMAN XI Bulungan Jakarta
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Alamat
Admin

: 2ipa6-smaxi@makelist.com
: 2ipa6.smaxi@usa.net / http://2ipa6.base.org/initiatr.htm
Forum komunikasi antara alumni SMAN XI Bulungan Jakarta sebelum
Deskripsi :
digabung/join dan menjadi SMU 70 saat ini.
Subscribe : 2ipa6-smaxi-subscribe@makelist.com
URL
: http://2ipa6.base.org/
•

PL-Net (SMA Pangudi Luhur)

Alamat : smapl@mcfeeley.cc.utexas.edu
Admin
: Edwin Yosar Tanggara <yosar@cs.utexas.edu>
Deskripsi : Milis alumni SMA Pangudi Luhur, Jakarta.
URL
: http://www.seattleu.edu/~harbanib/pl/
•

SMA 3 SEMARANG

Alamat
: sma3smg@coollist.com
Admin
: paulusad@rocketmail.com
Deskripsi : media komunikasi buat para ALSTE (Alumni SMA 3 SMG)
Masuk ke http://www.coollist.com dan subscribe untuk mailing list
Subscribe :
<sma3smg@coollist.com>
URL
: http://www.geocities.com/Tokyo/Temple/9763
•

SMA REGINA PACIS BOGOR

Alamat
: smarp@umich.edu
Admin
: Johan Sulaeman <sulaeman@umich.edu>
Deskripsi : Regina Pacis Bogor Alumni mailing list
Subscribe : kirim E-mail ke <smarp@umich.edu>
Body
: SUBSCRIBE SMA PR
URL
: http://www.geocities.com/Heartland/2288
•

SMAK ST. LOUIS I

Admin
: Budi Chandra <budi@cae.wisc.edu>
Deskripsi : Forum diskusi SMAK St. Louis I, Surabaya dan Alumninya
Subscribe : listserv@zrz.tu-berlin.de atau andycfaa@sp.zrz.tu-berlin.de
Body
: sub sinluis-1 your name
http://www.engr.wisc.edu/~budi/stlouis/mail_list.html
URL
:
http://www.efn.org/~egi/
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SMAK1-Net

Alamat

: smak-1@doit.wisc.edu
Forum komunikasi SMAK-1 (Yayasan BPK Penabur KPS) Jakarta dan para
Deskripsi :
alumni.
Subscribe : smak1-request@doit.wisc.edu
Subject : subscribe
•

SMAK2

Admin

: Novita Sarino <gte279c@prism.gatech.edu>
Informasi seputar SMAK 2 (Yayasan BPK Penabur KPS) Jakarta dan Alumni
Deskripsi :
List
URL
: http://acme.gatech.edu:8001/~gte279c/SMAK2
•

SMAK3-Net

Alamat
: smak-3@mbe.ece.wisc.edu
Admin
: Tan Ka Hin <kat@cae.wisc.edu>
Deskripsi : Tempat ngumpul SMAK-3 (Yayasan BPK Penabur KPS) Jakarta alumni.
Subscribe : listproc@mbe.ece.wisc.edu
Subject : subscribe smak3 your-name
URL
: http://www.calvin.edu/~rsetia67/smak3/
•

SMA 5 SURABAYA

Alamat
: smalabaya@coollist.com
Admin
: Eko Hadi Murwanto <eko_hadi@hotmail.com>
Deskripsi : Media komunikasi and Pemererat Persatuan Alumni SMA 5 Surabaya
Subscribe : eko_hadi@hotmail.com
Subject : subscribe
Sumber: Budi Rahardjo (Indonesia Mailing Lists/2000)

Liputan Dunia Internet: Buletin Sekolah & Kampus di
Internet
Di samping jurnal ilmiah yang sifatnya sangat serius, beberapa sekolah menengah dan
kampus mulai menerbitkan buletin periodik untuk mengkomunikasikan aktivitas mereka
ke seluruh penjuru dunia. Buletin sederhana seperti itu dapat menjadi media yang
sangat bermanfaat bagi para siswa sebagai sarana untuk belajar meng- ekpresikan
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dirinya dalam bentuk tulis-menulis dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitarnya.
Manfaat lain, sekolah atau kampus yang bersangkutan dapat terus berkomunikasi
dengan para alumni, yang diharapkan nantinya memberikan masukan kepada sistem
pendidikan yang ada supaya lebih baik lagi di masa mendatang. Di bawah ini adalah
beberapa alamat buletin/majalah sekolah dan kampus yang dapat anda jumpai di
internet:
Berbahasa Indonesia:
•
•
•
•
•
•
•

Berita Penabur
http://www.bpkpenabur.or.id/kps-jkt/berita/
JELAJAH
http://www.bpkpenabur.or.id/jelajah/
Maranatha News
http://www.maranatha.edu/i/news.htm
Campus Media UK PETRA
http://www.petra.ac.id/dwipekan/index.htm
Campus News UKDW
http://www.ukdw.ac.id/kampusnews/
Warta Unika Widya Mandala
http://www.wima.ac.id/warta.htm
Majalah UGM
http://www.geocities.com/CollegePark/4481/frame.html

Berbahasa Inggris:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lowell High School
http://www.virtually.net/~lowell/
The Arrow
http://www.netrix.net/fhspub/
The Bell
http://liberty.k12.mo.us/
Blophish Online
http://www.teleport.com/~slater/
Blue Print Newspaper
http://www.scsn.net/users/dreher/blueprint/
The Breezeway
http://sd71.bc.ca/vanier/breezeway/index.html
Campus View
http://www.kspress.com/~cvtwhs.html
Cedar Post
http://www.netw.com/~cpost/
Chatterbox
http://www.uc.edu/~walnuthills/chatter.html

Sumber: InfoKomputer
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Surat Anda
Dari: Lily
http://www.eHeboh.com
Dari: DoniYudono
http://www.bolanews.com/euro2000/
http://euro2000.kompas.com
http://www.satusport.com/sepakbola/
Dari: Kenny L.A.
http://www.web88888.com/euro2000 (ada intro flashnya lho)
Dari: erixsat@
http://www.euro2000.com

Dari: Yohanes Santosa
http://www.sepakbola.net (Berita harian seputar sepak bola, email gratis
@sepakbola.net dan interaktif forum diskusi)
Redaksi:
Trims buat pembaca ICW yang sama-sama "hobi" nonton bola plus rajin ngumpulin info
ttg bola..:) semoga bermanfaat buat yang lain ya !! [Juga anda bisa cek daftar dalam
Edisi 66 minggu yang lalu. ;-) !!]
Dari: BUDI c Wibowo <jesbuddy07@>
>Saya punya kumpulan lagu-lagu mp3 yang saya download dari irc, dan
>saya tempatkan di website. ->Saya ada menyimpan lagu-lagu rohani saya itu di:
http://www.netdrive.com/~jesbuddy01
http://www.netdrive.com/~jesbuddy02
http://www.netdrive.com/~jesbuddy03
http://www.netdrive.com/~jesbuddy04
http://www.netdrive.com/~jesbuddy07
>dan mungkin akan bertamah sesuai dengan urutan nomornya. Tergantung
>seberapa sempat saya mendowload lagu itu. Setelah salah satu link
>diatas di klik, and perlu visit public files saya. Disitu ada semua
>lagu rohani dalam bahasa inggris dan bahasa indonesia yang saya
>download sekitar 400 MB.
>Semoga ini membantu. Puji Tuhan
Redaksi:
Thanks banyak buat informasinya, dan kalo ada tambahan jangan lupa kontak kita lagi,
ya.... GBU!
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Dari: Raymond
>Dear all,
>saya mau menambahkan dua situs Web dimana kita bisa mendengarkan
>Injil lewat Internet. Tempat yang pertama adalah
http://www.audio-bible.com/
>yang menawarkan streaming version dari Injil yang bisa diakses
>dengan Real Audio Player secara gratis. Tempat ini juga menawarkan
>dalam bentuk CD-ROM yang dijual dengan cukup mahal.
>Tempat kedua adalah
http://www.audiotreasure.com/
>yang menawarkan Injil dalam format MP3 yang bisa kita download
>dengan gratis untuk didengarkan secara lokal dari harddisk. Bagi
>yang segan men-download dan untuk menghemat waktu online karena
>total file-nya cukup besar, bisa memesan dalam bentuk CD-ROM
>dengan biaya yang cukup murah.

Redaksi:
Sip!! Thanks yah buat infonya, kalo ada info yang lain ... jangan segan-segan kirim ke ICW lagi ya...:) GBU.

Info Terbaru
•

RALAT UNTUK EXTRA

Maaf untuk anda yang menemui pesan "404 error -- File Not Found" :-( (kesalahan
karena benar-benar file tidak ada) ... saat mencoba akses direktori "EXTRAS - file midi
rohani" dalam Situs Web ICW. Karena memang file-filenya belum di-upload/terpasang
di sana.. ^_^ (ooops!) Staf HTML kami sakit :-( , minggu depan anda akan bisa dicoba
lagi.. ... Nah, saat itu semoga berhasil dan selamat memuji Tuhan ya... :-)
http://www.sabda.org/icw/extra/lagu.htm
http://www.sabda.org/icw/extra/index.htm
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Salam Kasih
Shalom,
Edisi khusus ICW kali ini bertemakan "Misi dan Anak". Didalamnya akan diulas
beberapa sumber informasi pelayanan misi bagi anak-anak, baik yang berbahasa
Indonesia maupun Inggris. Melalui informasi tersebut, kami berharap pembaca ICW
akan semakin melihat pentingnya menolong anak-anak (termasuk anak-anak kita
sendiri) dan menemukan cara untuk menjangkau mereka yang ada di sekitar kita untuk
Tuhan. Rindukah anda melihat anak-anak itu mensyukuri hidup mereka karena mereka
telah mengundang Kristus untuk menjadi Juruselamat mereka pribadi? Rindukah anda
mendengar mereka berdoa seperti ini:
"Tuhan Yesus, Sang Roti Hidup, tinggallah selamanya dalam hatiku, dan jadilah Tuhan
dalam hidupku".
Mari kita menangkan anak-anak bagi Kristus!!
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

e-MISI (MENGABARKAN INJIL ke SELURUH INDONESIA)

Situs e-MISI menolong kita untuk melihat pekerjaan tangan Tuhan yg luar biasa di
berbagai tempat di dunia dan sekaligus diharapkan akan mendorong kita terjun dan ikut
ambil bagian dalam pekerjaan (e-)MISI di mana pun kita berada. Situs (e-)MISI ini, yg
pertama dalam bahasa Indonesia, menyediakan diri menjadi mobilisator/katalisator dan
membuat infrastruktur bagi siapa saja [khususnya pengguna Internet] yg rindu ambil
bagian dalam melaksanakan Amanat Agung Kristus. Padat dengan informasi seputar
Misi; a.l. Bahan PA Misi, Buku Doakanlah Asia, 48 Cerita Misi di Seluruh Dunia, ratusan
Link ke Sumber-sumber Misi di seluruh dunia, tempat untuk semua Arsip Publikasi eJEMMi (Journal Elektronik Mingguan Misi), serta masih banyak lagi! Untuk informasi
lebih lanjut, hubungi <staf-misi@sabda.org>. Segera arahkan browser anda ke Situs ini.
http://www.sabda.org/misi/
•

EUNIKE - HOMEPAGE BULETIN PENDIDIKAN IMAN ANAK

Situs EUNIKE berisi arsip dari buletin Pendidikan Anak yang juga bernama EUNIKE
(versi kertas). Sampai saat ini sudah ada 8 dari 19 Edisi Buletin EUNIKE yang diarsip
dalam situs ini. Tujuan buletin EUNIKE adalah membawa misi untuk "memperkenalkan
Kristus pada Anak-anak" di Indonesia. Masing-masing edisi berisi: artikel- artikel,
pedoman praktis dan sejumlah informasi Alkitabiah yang akan membantu orang tua dan
para pendidik dalam mendidik iman anak- anak. Untuk mendapatkannya (arsip, atau
info versi kertas), silakan berkunjung ke situs EUNIKE, dan klik di "nomor edisi" maka
anda akan menemukan apa yang anda cari.
http://www.goecities.com/~eunike-net
•

Situs BINAANAK

Baru! Baru! Diluncurkan minggu ini. Kini anda bisa mendapatkan dan membaca
kumpulan arsip Milis Publikasi Elektronik e-BinaAnak (baca Kolom

Seputar Milis
Publikasi Elektronik
•

e-JEMMi

Jurnal Elektronik Mingguan Misi (e-JEMMi) adalah JURNAL MISI pertama (saat ini satusatunya) yang terbit dalam bahasa Indonesia. Di dalamnya dimuat berita-berita seputar
dunia misi (baik di luar maupun di dalam negeri); perkembangan pelayanan misi,
kegiatan-kegiatan misi, cerita-cerita misi dan juga sumber-sumber misi yang akan
menolong pembaca (1000++) untuk semakin mengerti misi dan terbeban untuk terlibat
dalam pelayanan misi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahan-bahan
173

ICW 2000

dalam e-JEMMi ini telah banyak dipakai oleh gereja-gereja Indonesia untuk menjadi
bahan doa di gereja-gereja tsb. Jadi tunggu apa lagi? Mari kita kobarkan semangat misi
di gereja kita masing-masing supaya kita semakin giat berdoa dan terlibat dalam ladang
pekerjaan Tuhan di dunia ini !!
Untuk berlangganan : <subscribe-i-kan-misi@xc.org> Untuk kirim bahan : Endah
<owner-i-kan-misi@xc.org>
Situs e-JEMMi : http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ Arsip e-JEMMi :
http://www.sabda.org/misi/arsip/
•

e-BINAANAK

Milis Publikasi Elektronik e-BinaAnak diterbitkan dengan tujuan untuk menolong para
pelayan anak (pengurus dan guru-guru Sekolah Minggu, pemimpin dan pembina sel
anak, dan mereka yang terlibat dalam pelayanan anak -- Children's Ministries) agar
mereka mendapat bekal yang cukup untuk dapat meningkatkan kualitas dan
mengembangkan pelayanan anak-anak di manapun mereka berada untuk kemuliaan
Tuhan. Tulisan-tulisan (baik dalam bentuk artikel, tips mengajar, atau serba-serbi)
disajikan secara praktis dan sederhana. Bagi para pelayan anak yang belum
berlangganan silakan menulis e-mail kosong ke alamat berikut ini, atau mengirim surat
kepada staf e-BinaAnak:
Untuk berlangganan : <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>
Untuk staf e-BinaAnak : <Staf-BinaAnak@sabda.org>
Arsip e-BinaAnak
: http://www.sabda.org/binaanak/

Liputan Dunia Internet: Jelajahi Sumber-Sumber Misi
Untuk Anak
Konteks budaya abad 21 ini sudah sangat berbeda dengan saat 2000 tahun yang lalu
ketika Tuhan Yesus ada di dunia. Di jaman ini semua orang sudah sangat lekat dengan
teknologi. Hampir 90 persen kegiatan yang dilakukan manusia tidak bisa lepas dari
mesin-mesin/alat bantu yang bersifat teknik dan elektronik (Internet termasuk salah satu
contohnya.)
Namun sayang, beberapa orang di Indonesia masih menganggap internet sebagai
teknologi yang "merusak dan berbahaya" atau teknologi untuk kepentingan bisnis saja,
padahal internet menyimpan sumber informasi yang hampir tak terbatas, termasuk
informasi tentang sumber-sumber pelayanan misi bagi anak-anak di seluruh dunia.
Sudah saatnya masyarakat Kristen Indonesia membuka mata bahwa teknologi adalah
alat yang dapat dipakai Tuhan untuk kemuliaanNya. Dari berbagai sumber, ICW
berhasil mengumpulkan alamat-alamat URL seputar pelayanan misi bagi anak-anak
(atau seputar pelayanan dan anak) yang bagus untuk anda kunjungi. (Namun sayang
sampai saat itu yang kami dapatkan hanya situs-situs bahasa Inggris). Silakan browsing
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di alamat-alamat berikut ini serta saksikan bahwa Tuhan berkenan memakai teknologi
ini untuk menolong anak-anak mengenal Dia...PTL!!
(PTL == Praise The Lord!! atau Puji Tuhan Lagi!!)
CHILDREN'S MISSION RESOURCE CENTER CATALOG
http://www.uscwm.org/mobilization/resources/cmrc/cmrc.html
AWESOME CHRISTIAN CHILDREN'S WEBSITES
(Link ke 30 Situs Pelayanan Anak-anak)
http://www.awesome-sites.com/list.php3?cat=178
KIDS FOR THE WORLD RESOURCE LIST
http://www.brigada.org/today/articles/kids1.html
CHILDREN'S MINISTRIES/RESOURCES
(link ke beberapa Sumber Pelayanan Anak terbaik)
http://hometown.aol.com/CEFRvrsd/links.html
MISSIONARY KID HOME PAGE
http://www.mknet.org/
CEF OF EUROPE WEBSITE
http://www.gospelcom.net/cef/europe/
PROGRAM TC RADIO TODAY'S CHILD RADIO
http://www.gospelcom.net/cef/text/index.htm
THE CHILDREN'S CHAPEL
http://misslink.org/children.html
4 IMPORTANT THINGS EVERY KID SHOULD KNOW
http://misslink.org/children/fourkid.html
IT DIDN'T JUST HAPPEN by Ethel Barrett
http://misslink.org/children/bibstory.html
HOT LINKS FOR KIDS
http://misslink.org/children/kidlink.html
KIDS NEED HIM
http://www.needhim.org/c/8.shtml
FEED THE CHILDREN
http://www.feedthechildren.org/
KIDS FOR THE WORLD
http://www.uscwm.org/
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TWENTY-FIRST CENTURY KIDS (21ST CENTURY KIDS CONNECT)
http://www.21stcenturykidsconnect.org/
KID'S CORNER
http://www.gospelcom.net/gf/kc/
FUN ROOM
http://www.peggiesplace.com/fun.htm
ANSWERS IN GENESIS
http://www.answersingenesis.org/aigman.asp
SUNNY'S FAVORITE SITES
http://www.gospelcom.net/csn/kids/sunnyfav.htm

MONEY MATTERS for kids (Mengajar anak mengatur pemberian dari Tuhan,
dengan cara yang lucu, penuh humor, unik dan lainnya)
http://www.mmforkids.org
TEACHING TIP OF THE WEEK
http://berean.org/teach_docs/tip.html
BRATTON SPECIALTIES
http://www.wdbydana.com/
KLEEN "KIDS" SITE
http://members.aol.com/ssmnita/magic.html
RENEE'S CHRISTIAN SITE AWARD
http://compu-ad.net/public/kids.htm
CROSSSEARCH
(link ke lebih dari 200 Situs anak-anak dalam 'search engine' ini)
http://www.CrossSearch.com
Dari berbagai sumber /vi

176

Tips:Percepat Proses Logon Isp (Windows 9X)

ICW 2000

Pada beberapa system akan butuh waktu lama untuk 'connect' ke internet. Anda bisa
mengurangi waktu sesuai yang dikehendaki untuk 'connect' ke ISP dengan mencoba
langkah-langkah berikut ini: Buka folder Dial-Up Networking, klik kanan icon ISP dan
pilih "Properties". Pilih Tab "Server Types", kemudian di bawah Advanced Options
uncheck box "Log on to network", dan pastikan bahwa "Enabled Software Compression"
dicek Dari Allowed Network Protocols uncheck "NetBEUI" dan "IPX/SPX Compatible".
Selanjutnya saat anda 'connect' ke ISP, koneksi anda akan menjadi lebih cepat.
Selamat mencoba...;)
Sumber: Komputek

Surat Anda
Dari: Perkantas DIY <ptas-diy@>
>Sudah pernahkah ICW memuat daftar web atau email penerbit buku
>kristen. Kalau ada edisi keberapa. Tapi kalau belum alangkah baiknya
>dimasukin di ICW. Saya sangat membutuhkan. Tuhan memberkati.
>Salam, Didik
Redaksi:
ICW pernah memuat beberapa informasi tentang buku, silakan baca-baca arsipnya di:
edisi 63 [1] dan edisi 37 [2] Semoga membantu.
Dari: Jan MAMARIMBING
>Salam sejahtera dalam Kristus,
>Melalui media ini, saya ingin mendapatkan info dari membaca di mana
>saya bisa membeli lagu2 rohani dalam bentuk cd atau vcd dengan harga
>terjangkau? maklum di kota tempat tinggal saya susah mendapatkannya,
>kalaupun ada harganya mahal.
>Terima kasih atas info pembaca.
Redaksi:
Kalau mencari yang "bajakan" kami tidak tahu, dan tidak setuju. Kalau mencari yang
murah ... siapa dari pembaca yang tahu?? Kalau mencari cara elektronik untuk pesan,
ICW saat ini belum memiliki info seperti yang anda butuhkan --- bagi pembaca ICW
yang mengetahuinya, buruan kirim ke ICW ya...biar bisa menolong Sdr. Jan. Thanks!!
[Ada masalah dengan toko buku kristen lokal <??>]

Info Terbaru
•

Kebaktian Tahunan Nasional (KTN 2000)

177

ICW 2000

KTN adalah salah satu dari pelayanan makro YPPII (Yayasan Persekutuan Pekabaran
Injil Indonesia), rutin diadakan setiap tahun; ini KTN ke-37.

Tema
: "LEBIH DARI PEMENANG" Roma 8:37
Tanggal
: Minggu, 2 Juli 2000 s/d 7 Juli 2000
Tempat
: Kompleks YPPII, Jl. Indragiri No. 5 Batu, Malang, Jawa Timur.
E-mail
: mission@mlg.mega.net.id ; Lexy.P@malang.wasantara.net.id
Pendaftaran : Panitia KTN XXXVII YPPII 2000 Jl. Indragiri No. 5 Batu 65312; PO. Box 4,
Batu 65301 Telp. (0341) 593459, 592266; Fax. (0341) 597342, 591099
•

NYC 2000 dan NRC 2000

NYC dan NRC diselenggarakan oleh STEMI (Stephen Tong Evangelistic Ministries
International) bekerjasama dengan Youth Centre GRII. National Youth Convention 2000
(NYC 2000)
More Like the Master
National Reformed Conference 2000 (NRC 2000)
Tema : Reason for Being
Tema :

Keduanya dilaksanakan pada:
Tanggal
: 31 Juli - 3 Agustus 2000
Tempat
: Wisma Kinasih, Caringin Bogor Jawa Barat
E-mail/Web : youthconv@letterbox.com ; http://www.pemudakristen.com
Sekretariat NYC 2000 Jl. Tanah Abang III no.1; Jakarta Pusat 10160 Telp.
Pendaftaran :
(021) 3810912; Fax. (021) 3811021
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Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,
Diskusi panel "Technology and Church Growth/International Christian Computing Expo
and Convention" yang diselenggarakan di Kansas, 7-9 Mei 2000 lalu membahas
beberapa hal, dua diantaranya adalah:
1. Adakah Gereja yang hanya eksis di Internet?
< http://www.barna.org/cgi-bin/PageExcerpt.asp?ProductID=4 >
2. Lima Aspek Penginjilan Via Internet
< http://www.e-vangelism.com/listserv/vol1no20.html >
Hasil rangkuman dari diskusi panel yang disponsori Christian Computing Magazine <
http://www.ccmag.com/ > tsb. akhirnya menemukan bahwa ternyata tidak ada gereja
yang hanya eksis di internet, paling tidak untuk saat ini. Dan kecenderungan
menggunakan teknologi khususnya teknologi internet untuk perkembangan pelayanan
gereja diperkirakan masih dapat mempertahankan "kemurnian" tujuan adanya gereja di
bumi ini.
Nah, minggu ini kita akan bersama-sama melihat, bagaimana gereja dapat memakai
teknologi untuk mendukung pelayanan/pekerjaan Tuhan di dunia khususnya di
Indonesia. Oke! Selamat membaca dan menikmati...:)
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

GEREJA KRISTEN PERJANJIAN BARU - GKPB

Gereja ini beraliran Injili dan menjadi anggota PGI (Persekutuan Gereja-gereja di
Indonesia) dan PII (Persekutuan Injili Indonesia). Dalam Situs GKPB, anda dapat
menjumpai halaman yang berisi tentang pertobatan, pelayanan dan kesaksian dari para
jemaatnya. Selain itu, GKPB juga sangat mendukung program gereja sel. Melalui
kelompok- kelompok sel mereka percaya bahwa jalinan kekeluargaan yang erat antar
jemaat akan terbentuk. Anda ingin tahu tentang seluk-beluk kelompok sel yang telah
diterapkan oleh GKPB? Situs Gereja Kristen Perjanjian Baru ini akan menolong anda !!
http://www.geocities.com/Athens/6884/
•

CYBERGKI

Halaman pertama dari Situs CyberGKI cukup-lah besar. Dapat dikatakan hampir semua
link internal dimuat dalam halaman pertama tersebut. :) Situs ini menggunakan dwi
bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan Inggris sebagai bahasa pengantarnya. Melalui
Situs ini anda dapat menjelajah ke semua Situs-situs GKI di Indonesia. Info utama
tentang GKI, sebagai salah satu denominasi gereja terbesar di Indonesia, dapat anda
jumpai pada halaman "Who is GKI?". Selain itu anda juga bisa mendapatkan informasi
lain seperti: "What's On", "FAQs", "History", "Periodicals", "Comments", "Pledge", dan
Home. Saratnya informasi yang ada dalam Situs ini pasti akan membuat para
pengunjung betah berlama- lama di sana. Nah, anda ingin juga berkunjung? Klik saja
alamat ini:
http://www.gki.or.id/
•

GBI BETHEL INDONESIA -- Jemaat "Bethel"

Home page GBI BETHEL INDONESIA -- Jemaat "Bethel" masih tergolong baru. Untuk
itu, para pengunjung Situs diundang untuk memberikan saran, kritik atau juga mengirim
artikel dengan mengisi formulir yang tersedia. Dalam Situs ini, anda juga akan diajak
untuk mengetahui berbagai kegiatan dan aktivitas yang diadakan oleh GBI Bethel
Indonesia -- Jemaat "Bethel". Untuk informasi yang lebih lengkap, segera arahkan
browser anda ke alamat:
http://members.wbs.net/homepages/g/b/i/gbitsm/homepage.html
•

ICC Toronto

Indonesian Christian Church of Toronto (ICC Toronto) melengkapi keberadaan gerejagereja Indonesia di luar Indonesia. Kegiatan pelayanan mereka antara lain: kelompok
sel, pelayanan remaja, pelayanan kaum muda-mudi, pelayanan dewasa muda dan juga
pelayanan untuk orang lanjut usia. Menyediakan berbagai informasi seperti, "Eaglenet"
(sarana komunikasi internet untuk mereka); "Declaring His Glory (DIG)" sebuah majalah
rohani bagi jemaat dan non-jemaat (terbit 4 kali dalam setahun dan diberikan secara
gratis); mereka juga memiliki pelayanan Radio Kristen. Jelajahi Situs Web mereka dan
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anda akan mengenal pelayanan ICC Toronto ini dari dekat. Alamat Situs mereka
adalah:
http://www.icc-toronto.org/
•

GII (GEREJA INJILI INDONESIA) - SAN JOSE

GII-San Jose adalah salah satu cabang Gereja Injili Indonesia yang ada di San Jose,
USA. Situs Web GII ini memberikan pilihan dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan
bahasa Inggris. Sejarah berdirinya GII di San Jose, perkembangan gerejanya, rencanarencananya di masa mendatang, jadwal waktu dan tempat segala aktivitas pelayanan
yang ada, dll dapat anda temui dalam Situs ini. Disediakan pula Buletin gereja sebagai
informasi bagi anggota gereja tentang kegiatan minggu ini dan laporan keuangan
gereja.
http://www.gii-usa.org/
•

GPMI (Gereja Persekutuan Maranatha Indonesia - Yogyakarta)

Situs ini luar biasa besar, dan dimiliki oleh Gereja Pesekutuan Maranatha Indonesia,
Jemaat Yogyakarta. Prinsip GPMI; gereja adalah "sesuatu yang hidup", maka GPMI
rindu menjadi saksi-saksiNya di Yogyakarta, Indonesia, Asia dan ke seluruh dunia. Misi
utama mereka saat ini adalah "Indonesia 2000" (memenangkan sejuta jiwa di Indonesia
bagi Kristus di tahun 2000 ini). Dalam Situs Web-nya GPMI menyediakan materi- materi
pengajaran, artikel, juga "Alkitabingah" (Alkitabiah + bingah; humor-humor Alkitabiah).
Selain itu GPMI juga membuka Maranatha Club melalui "Yahoo" dan bila anda
bergabung anda akan mendapatkan "free e-mail address", "access ke message board"
dan juga "chat room" [cool deh!!..;)]. Dan masih seabreg-abreg lagi keistimewaan Situs
ini, anda penasaran? Cepet-cepet aja klik alamat ini:
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5796/
[[ ehh..ssst..Situs ini pernah mendapat penghargaan dari Geocities sbg **Situs Web
Terbaik** di "wilayah" Athens!! Siipp..!!WOW!!]]

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

ECCLESIA-NET MAILING LIST

Ecclesia-Net adalah milis khusus untuk jemaat Abbalove ministries, dimana jemaat
dapat saling berbagi kasih Kristus dan saling menguatkan. Dalam milis ini, anggota
saling memberikan kesaksian, mengirim Permohonan Doa, ada Bible Studi, berita
Penginjilan, Humor yang sehat dan membangun, bahkan juga masalah sosial yang
tengah terjadi atas bangsa kita. Informasi/berita yg ditayangkan tidak ditujukan untuk
menimbulkan perpecahan, penghakiman atau kesalahpahaman satu dengan yang lain
tapi sebaliknya untuk saling membangun dan mendoakan. Bila anda termasuk jemaat
Abbalove yang belum bergabung dengan Milis Ecclesia-Net, buruan baca info Milis ini
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Moderator : Budi Santoso dan Hendra Sie
Alamat
: <budialok@softhome.net> dan <hsie@cs.rmit.edu.au>
Berlanggan : <ecclesia-subscribe@egroups.com>
•

TUBUH-KRISTUS

Milis yang di-moderatori oleh Pandu E. Poluan ini memiliki sifat keanggotaan yang
terbuka. Bahan pembicaraan adalah topik-topik seputar kesatuan Tubuh Kristus di
Indonesia. Untuk tujuan itu maka Milis ini memilih untuk tidak
mendiskusikan/mendebatkan soal-soal perbedaan pengajaran/doktrin gereja. Untuk
bergabung, kirim email kosong ke:
<tubuh-kristus-subscribe@egroups.com>

Liputan Dunia Internet: Membuat Desktop Themes
Lelah dengan semua default desktop yang membosankan? Sebuah desktop berwarna
biru kehijauan, piranti penunjuk yang berupa anak panah, icon My Computer yang
berbentuk komputer - benar bukan? Semuanya melakukan tugas masing-masing
dengan baik tetapi tidak tampak lucu dan kurang menarik. Jika anda ingin membuatnya
menarik, anda bisa mencoba Desktop Themes. Setiap theme menyediakan koleksi unik,
mulai dari peranti penunjuk, wallpaper, suara, warna, dan apa pun yang bisa diselipkan
dalam desktop anda. Windows 98 memasukkan semua theme yang menjadi bagian dari
Microsoft Plus! (untuk Windows 95) seperti empat theme Microsoft Kids yang baru:
Jungle, baseball, underwater, dan space.
Yang pertama anda perlukan jika anda menginginkannya adalah menginstall Desktop
Themes. Buka Control Panel dan klik dua kali Add/remove Programs. Klik Windows
Setup, pilih Desktop Theme dibawah Components, dan klik details. Pilih kotak-kotak
theme yang ingin anda intall (hati-hati semua skema ditambah desktop theme
berkapasitas 28MB), klik OK, kemudian masukkan CD instalasi ketika terbuka tanda
promt.
Untuk melihat Desktop Theme tsb aktif, di samping Control Panel, klik dua kali Desktop
Themes, klik tanda panah di bawah Theme, pilihlah tema dalam daftar, dan tunggulah
sampai Windows 98 membuat tampilan awal (preview). Jika anda suka dengan tampilan
tsb klik OK untuk menggunakan Theme itu. Jika anda tidak puas dengan pilihan theme
tsb, internet menyediakan banyak pilihan Desktop Themes. Berikut ini adalah beberapa
Situs Web yang menyediakan desktop themes (didesain untuk Windows 95 dan
Windows 98):
http://www.pcworld.com/fileworld/cat_index_sub/frameset/0,1460,
desktop+themes,00.htm
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http://www.rad.kumc.edud/win95/themes.htm
http://www.winfiles.com//apps/98/themes.html
Sumber: Komputek
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Tips:Dari Halaman Ke Halaman -- Dengan Keyboard

Apakah anda malas menjangkau mouse setiap kali akan berpindah antara halaman
Web sebelum (previous) atau sesudah (next) halaman sekarang? Tekan saja
Alt+Panah Kiri untuk halaman sebelum atau Alt+Panah Kanan untuk halaman
berikutnya. Tombol backspace juga bisa digunakan untuk kembali ke halaman
sebelumnya.
Atau apakah anda sering berganti alamat URL? Daripada menjangkau mouse, tekan
saja Alt+D maka anda akan berada pada kotak Address. Anda tinggal memasukkan
alamat baru atau menekan F4 untuk memunculkan daftar alamat yang sudah ada dan
menekan Enter untuk menuju alamat yang baru. Lebih mudah bukan? Selamat
mencoba!!
Sumber: Internet, Mei-Juni 2000

Surat Anda
Dari: sruah@
>dengan ini saya mohon kiranya ada yang bisa memberikan informasi
>tentang bagaimana mendapatkan CD Clipart (gambar-gambar Kristiani)
>dapat menghubungi di xxxx371 dengan Johanes.
>saya akan lebih berterima kasih kalau ada yang berkenan memberikan
>secara cuma-cuma atau bantuan.
>perlu saya informasikan, bahwa saya sekarang ini menjadi salah satu
>tenaga sekretariat di GKI Sarua Indah yang kondisi jemaatnya masih
>baru dalam segala hal (baru didewasakan 23 januari 2000).
>demikianlah, untuk perhatian atau bantuannya, saya sampaikan
>terima kasih.
Redaksi:
Wah, kami kurang tahu apakah ada CD Clipart Kristen semacam itu yang gratis DAN
bukan bajakan ;-) -- terus terang untuk yang terakhir itu kami tidak memberi dukungan.
Tapi anda bisa mendapatkannya di web secara GRATIS. Caranya? Kunjungi search
engine Kristen favorit anda: CrossSearch <http://www.crosssearch.com>, atau yang lain
seperti Yahoo! <http://www.yahoo.com>, AltaVista <http://www.altavista.com>. Cari
dengan kata kunci "christian" dan "clipart"...
Dari: Evert Laleno
>Shalom,
>Bapak/Ibu/Sdr/I yang saya kasihi didalam Tuhan kita Yesus Kristus
>saya hanya ingin tanya bagaimana caranya berlangganan Renungan
>Harian setiap pagi secara otomatis lewat sender email
> <owner-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org>
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Redaksi:
Alamat yang anda sebutkan di atas adalah alamat owner RH, untuk berlangganan kirim
e-mail kosong ke alamat "subscribe" berikut:
subscribe-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org
Dari: Janner Simamora
>Terima kasih atas informasinya,
>Tuhan Yesus tetap memberkati missi dan visi dari ICW. Salam
Redaksi:
Amin...dukungan doa anda sangat kami harapkan. GBU too..:)

Info Terbaru
•

YAHOO -- EGROUPS

Ada banyak orang Indonesia yang menggunakan sistem Milis eGroups. Oleh karena itu
pengumuman berikut ini akan penting untuk anda ketahui. Hal ini tentu akan membawa
perubahan-perubahan dan/atau pengembangan di masa yang akan datang.
> -------- Original Message -------> From: The eGroups Team <support@egroups.net>
> Dear eGroups Moderator:
>
> eGroups is very pleased to announce that we are joining the
> Yahoo! family of services! To learn more about the announcement,
> you can read the press release at
>
http://biz.yahoo.com/bw/000628/ca_yahoo.html
Pada dasarnya pengumuman di atas berisi berita bahwa eGroup telah dibeli oleh
Yahoo! (perusahan yg memiliki yahoo.com -- salah satu portal dan search engine yang
paling terkenal). Artikel yang ditulis oleh Yahoo! pada URL di atas akan memberikan
penjelasan yang lebih lengkap.
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ICW 070/Juli/2000: Keluarga Kristen
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Krisis terbesar yang dialami manusia di abad ini adalah pudarnya kasih yang sejati
dalam keluarga. Fakta keretakan hubungan keluarga -- yang mengakibatkan
perpecahan -- terus-menerus bertambah. Tragisnya, banyak keluarga tidak menyadari
hal tersebut.
Namun, percayakah anda bahwa ada jalan keluar dari krisis tersebut? Ya! Satu-satunya
jalan, tidak lain dan tidak bukan, hanyalah kembali pada prinsip Firman Tuhan.
Alangkah malangnya jika sebuah keluarga merindukan hidup dalam kasih, tetapi
terputus dari Sumber Kasih yang sejati - yaitu Allah! Perenungan bagi kita: "Apakah
keluarga kita sudah mengijinkan Yesus bertahta dan menjadi Tuhan dalam keluarga
kita?"
Sehubungan dengan hal itu, maka ICW edisi 070 ini akan menyuguhkan banyak
informasi seputar "keluarga", dan semoga edisi ini boleh membawa kembali kasih yang
sejati bagi mereka yang sudah berkeluarga maupun yang akan berkeluarga.
Selamat membaca...!!
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

WARNINGNEWS ONLINE - KELUARGA

Salah satu bentuk pelayanan dari Joshua Generation Ministries (JGM) adalah
penerbitan majalah "Warning" secara online; sebuah majalah bulanan yang berisi
informasi-informasi aktual bagi masyarakat Kristen Indonesia. Bila berkunjung ke Situs
yang keren ini, anda dapat membaca Majalah Warning edisi terbaru, memilih topik-topik
yang ada dalam Situs majalah ini dan selanjutnya membaca artikel- artikel/informasi
yang berhubungan dengan topik tersebut. Salah satu topik dalam Situs Web ini adalah
"Keluarga." Jika anda meng-klik topik "Keluarga" maka sederetan artikel atau informasi
tentang keluarga dapat anda temui di sana. Menarik bukan? Karena itu, segera arahkan
browser anda ke Situs WarningNews ini!
http://www.warningnews.com/
•

WASIAT ONLINE - ARTI SEBUAH KELUARGA BAHAGIA

Ingin belajar banyak hal seputar Suami-Istri, Makna di balik Pernikahan, Apa Kehendak
Tuhan atas Sebuah Keluarga, Bagaimana Membangun Keluarga, dan lain-lain? Klik
halaman "Wasiat-Online" dari Situs CyberGKI ini. Didalamnya, anda dapat menemukan
beberapa artikel menarik yang mengulas "Arti Sebuah Keluarga Bahagia." Artikel-artikel
khusus tentang keluarga ini (edisi Mei-Juni '97) ditulis oleh dua orang dari generasi
yang berbeda dan yang memandang arti sebuah keluarga bahagia dari sudut masingmasing. Bagi para pembaca ICW yang berminat, klik saja alamat ini dan temukan
banyak berkat di sana!!
http://www.gki.or.id/wasiat/w970500.htm
•

KARYA WIYATA - SEBUAH REFLEKSI SEKITAR KOMITMEN KELUARGA
KRISTEN

Menjadikan Kristus sebagai Tuhan dan Raja atas keluarga seharusnya menjadi
komitmen setiap keluarga Kristen. Bukanlah hal yang mudah untuk membawa keluarga
kita kepada Kristus. Nah, melalui perenungan dan Refleksi Sekitar Komitmen Keluarga
Kristen dalam Buletin Karya Wiyata ini, anda dapat melihat dan merenung: "Apakah
keluarga saya sudah memiliki komitmen yang jelas di hadapan Tuhan?"
http://www.bpkpenabur.or.id/kwiyata/81/pokok1.htm
•

PARENTING THE NEXT GENERATION

Situs ini, yang dibuat oleh sepasang suami istri dari Singapura, mencoba menawarkan
sumber-sumber informatif bagi para orang tua. Anda dapat menemukan ide-ide
renungan, artikel-artikel tentang hubungan keluarga, tingkah laku anak, dan bahkan ada
juga puzzle interaktif untuk anak-anak Anda (seperti Doggy Turnaround, Upside-Down
Glasses, Counting Fishes, dan masih banyak lagi.) Situs berbahasa Inggris ini juga
menyediakan resensi shareware yang mendidik dan buku-buku cerita. Hey! bukan itu
saja, ada buku menarik tentang keluarga (berbahasa Inggris) "Building the Next
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Generation" yang dapat anda baca secara online!. Sebuah masukan berharga bagi para
orang tua dan juga seluruh keluarga.
http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/2200/
•

GKI Lake Avenue - Pernikahan Kristen

Situs Gereja Kristen Indonesia yg berlokasi di Lake Avenue Pasadena Canada ini
memiliki arsip-arsip kotbah dari Pdt. Bob Jokiman. Alamat di bawah ini adalah salah
satu halaman arsip kotbah pendeta yang mengulas tentang keluarga Kristen:
bagaimana orang Kristen harus memandang bahwa "pernikahan" itu adalah rencana
Allah dan bagaimana orang Kristen harus menghormati rencana tersebut. Untuk kotbah
selengkapnya, anda dapat langsung klik alamat di bawah ini:
http://www.gki.org/pernikah.htm

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e-AYAHBUNDA

Mengurus keluarga itu gampang-gampang susah, baik bagi keluarga muda maupun
keluarga tua [ooppss...!!, maksud kami keluarga yang sudah lama berumahtangga...:)]
Oleh karena itu berbagi cerita dan pengalaman akan sangat membantu masing-masing
keluarga. Milis e-AyahBunda adalah salah satu tempat "curhat" bagi anda. Milis ini
cukup aktif dengan volume surat per hari antara 15-25 surat. Nah, tunggu apa lagi, bagi
yang berminat, segera bergabung dengan Milis e-AyahBunda ini dengan mengirimkan
e-mail kosong ke alamat:
<subscribe-i-kan-ayahbunda@xc.org>

Publikasi Elektronik
•

NEWSLETTERS (BERBAHASA INGGRIS) BAGI KELUARGA KRISTEN

Di bawah ini ada dua alamat Newsletters Kristen (bahasa Inggris) yang menawarkan
kiat-kiat bagi orang tua untuk mengurus keluarga, bagaimana mengenalkan dan
membawa keluarga kepada Kristus, pernikahan dari sudut pandang Alkitab, mengatasi
konflik dalam keluarga, membimbing anak berdoa dan bergereja, dan lain-lainnya
seputar pembinaan keluarga Kristen. Anda dapat berlangganan newsletters ini dengan
cepat dan mudah, cukup dengan berkunjung dan mengirimkan email untuk subscribe ke
masing-masing alamat di bawah ini:
Net 153 Christian Resource Magazine
Situs Web: http://net153.com/feature6/
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GCI Media Newsletter - Helps Parents Make Wise Media Choices
Situs Web: http://www.1800GospelDirect.com/
Subscribe: <gcimediaspotlight-subscribe@lists.gospelcom.net>
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Liputan Dunia Internet: Sepuluh Strategi Dalam Browsing

1. Pengaturan Cache
Cache adalah sebuah lokasi di memori dan harddisk yang berfungsi sebagai
penyimpan sementara suatu halaman Web pada saat kita mengunjungi salah
satu halaman Web di Internet. Cara mengosongkan cache pada Netscape
Communicator: Edit - Preference - Advanced Category - Cache: Clear Memory
Cache/Clear Disk Cache. Sedangkan pada Internet Explorer: Tools - Internet
Options - General - Delete Files.
2. Gunakan History
History adalah suatu tempat di Cache yang menampung rekaman kronologi dari
daftar nama dan URL di setiap Situs yang pernah dikunjungi. Untuk meng-clearkan daftar History pada Netscape Communicator: Edit - Preference - Navigator
Category - Clear History. Sedangkan pada Internet Explorer: Tools - Internet
Options - General - Clear History.
3. Time Out
Banyak ISP (Internet Service Provider) menggunakan sistem monitoring yang
secara otomatis akan melakukan disconnect dial-up connection setelah jangka
waktu tertentu. Untuk menghindari hal tersebut, kita set aplikasi e-mail kita untuk
mencek setiap 10 atau 15 menit sekali. Pada Netscape Communicator: Edit Preference - Category Mail & Newsgroups - Mail Servers - Edit - Check For Mail
Every __ Minutes dan masukkan 10 atau 15 untuk mencek setiap 10 atau 15
menit sekali.
4. Keamanan
Pada Netscape Communicator terdapat tombol Security yang akan membuka
jendela yang berisi informasi keamanan anda, baik berupa password, sertifikatsertifikat, maupun modul kriptografi. Untuk Internet Explorer anda bisa mengatur
konfigurasi keamanan dari Low, Medium-Low, Medium, hingga High, tergantung
kebutuhan anda. Perhatikan hal-hal tersebut jika anda ingin melakukan transaksi
secara online.
5. Manfaatkan Bookmark
Bookmark berisi kumpulan shortcut untuk Situs favorit anda yang tersimpan di
dalam folder tertentu. Untuk mengatur bookmark pada Netscape Communicator:
Bookmark - Edit Bookmarks - File - New Folder - isi nama dari folder tersebut
dalam kotak dialog Bookmark Properties. Pada Internet Explorer: Favorite Organize Favorites - Create Folder - Isi nama folder.
6. Proteksi
Perhatikan password anda bila anda sering memasukkan data-data penting
seperti nomor credit card. Gunakan password yang unik seperti: menggabungkan
antara huruf besar dan huruf kecil, atau antara angka dan huruf untuk
mendapatkan proteksi maksimal.
7. Start Up
Aturlah aplikasi internet pada posisi default sehingga setiap kali start up anda
terhindar dari kekacauan. Misalnya untuk konfigurasi aplikasi e-mail, calender,
atau editor HTML. Pada Netscape Communicator ini dilakukan dengan: Edit -
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Preferences - Appearances dan akan terlihat daftar aplikasi Communicator yang
ditampilkan pada area On Startup Launch.
8. Menambah Toolbar
Pada Internet Explorer anda dapat menambah toolbar seperti Back, Forward,
Stop, Refresh dan lain-lain dengan klik kanan pada area toolbar yang kosong,
pilih Customize pada popup menu, kemudian akan ditampilkan kotak dialog
Customize Toolbars, pilih tombol yang sering digunakan. Untuk mengembalikan
seperti semula klik tombol Reset.
9. Menghindari Spam
Salah satu solusi mudah menghindari spam adalah menggunakan dua alamat
email. Alamat e-mail yang pertama digunakan untuk berhubungan dengan
teman, relasi atau siapa saja yang kita percaya, dan alamat e-mail yang kedua
digunakan untuk berhubungan dengan siapa saja tanpa terkecuali, dan pasti
akan banyak sekali spam yang ditemui.
10. Akses Mobile
Sebagian besar Web site telah memanfaatkan dan melengkapi teknologi
Wireless, seperti pada Yahoo Mobile
(http://mobile.yahoo.com/wireless/home/) atau MSN Mobile
(http://mobile.msn.com/). Dengan teknologi ini kita bisa mengakses internet
dengan cellular phone, pager atau pengendali komputer untuk mengambil
informasi yang dibutuhkan.
Sumber: Komputek /eR

Stop Press
•

Mini-Retreat Staf YLSA

Tolong *doakan* staf YLSA sedang mengadakan retreat "kecil". Mereka rindu supaya
visi yang Tuhan berikan untuk pelayanan elektronik (sistem/infrastruktur) di Indonesia
melalui YLSA (dan juga ICW <G><) akan semakin jelas dan terarah. Happy retreat......
:)
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Tips:Mengaktifkan Internet Explorer Dengan Cepat

Pada saat anda mengaktifkan (menjalankan) Internet Explorer, program tsb. akan
otomatis mencari dan membuka sebuah halaman Web untuk anda. Hal ini tentu dapat
memperlambat kegiatan browser anda.
Cobalah memilih menu "Tools" "Internet Options" lalu aktifkan tab "General". Pada
bagian teratas terdapat kotak Address yang berisi alamat URL yang akan di-load
pertama kali oleh Internet Explorer. Hapuslah alamat tsb. atau klik tombol "Use Blank".
Dengan cara ini, setiap kali dijalankan, Internet Explorer tidak melakukan apa-apa dan
menunggu perintah anda dengan memasukkan URL yang akan dituju. Namun jika anda
sering menuju ke suatu alamat tertentu setiap kali menjalankan Internet Explorer,
masukkan alamat tsb, atau jika anda ingin langsung menuju halaman yang sekarang
aktif di layar browser, klik tombol "Use Current".
Sumber: Internet

Surat Anda
Dari: Johan
>Terima kasih banyak untuk pelayanan dan informasi selama ini. Ada 2
>hal yang ingin saya tanyakan :
>1. Kami punya mailing List (Moderat) khusus untuk alumni STT I-3
>(Forum Komunikasi Alumni I-3 - FKAI), apakah bisa mohon bantuan ICW
>untuk dimasukan dalam berita informasi ICW ? Keterangannya adalah
>sbb :
>To Subscribe: ...
>List owner: ...
>Mailist List ini tertutup hanya khusus Alumni STT I-3
>Terima kasih
Redaksi:
Dengan senang hati, kami bisa memasukkan milis anda dalam ICW. Namun,
keterangan yang anda berikan belum komplit. Karena itu, silakan tulis deskripsi singkat,
visi, misi dan tujuan dari milis tersebut. Dengan begitu, kami dapat memuatnya dalam
ICW. Hal tersebut berlaku juga bagi setiap milis lain yang ingin dimuat di ICW. Hayo,
siapa ingin kirim informasi milis lain ...?
Dari: Sugiharto
>Sehubungan pelayanan di Komisi Remaja-Pemuda, Saya ingin mengetahui
>situs-situs yang menampilkan secara khusus tentang bagaimana pelayanan
>terhadap remaja-pemuda.
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>atas perhatian dan kerjasama yang baik, saya ucapkan terima kasih.
>Tuhan memberkati.
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Redaksi:
Ada beberapa URL yang dapat anda lihat dalam ICW edisi 065 dan 068 yang lalu
(belum dibaca or belum dapat...;-)) Bila belum dapat, anda dapat jelajah langsung di:
http://www.sabda.org/icw/00-065.htm
http://www.sabda.org/icw/00-068.htm

Info Terbaru
•

Kami mendapat informasi tentang update terbaru dari beberapa Situs

yang juga akan dimasukan dalam MIK, yaitu:
Dari Diaspora Ministry International
:
Ediaspora.ministry@home.com
Mail:
URL http://www.geocities.com/diaspora_ca/home.html
:
Dari Oscar Sebastian
:
Eflowers@bdg.centrin.net.id
Mail:
URL http://fly.to/harvest
:
Dari
:
EMail:
URL
:

Aris Guntara

Dari
:
EMail:
URL
:

Andre Wibowo (Situs Community & Learning dengan semangat Spiritualitas di
antara kaum muda kristen & Katolik)
info@mudika.com

Dari
:

Wei Wei Web (unofficial homepages of Bethany-City Branch, Jakarta)

aguntara@yahoo.com
http://www.pemudakristen.com
http://www.pemudakristen.com
http://www.renunganharian.com

http://www.mudika.com
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Edwswei@centrin.net.id
Mail:
URL http://centrin.net.id/~dwswei/
:
•

WARTA YOHANES ONLINE ... dan ... BUKU SEJARAH BPK

>SELAMAT atas diluncurkannya Warta Yohanes Online... menyusul
>dengan hadirnya Tabloid Warta Yohanes...
>Hadiah dari saya, Warta Yohanes Online bisa diakses pada
>
http://wartayohanes.cjb.net
>
>Info buat GP-ers Milis GP2000,
>Untuk Launching Buku Sejarah Perjalanan 50 Tahun Pelayanan
>BPK Gerakan Pemuda GPIB yang pada 15 Juli 2000 nanti... sudah
>tersedia websitenya di
>
http://menitijalanberliku.cjb.net
>
>sekalian bisa dilihat cover buku pada website itu...
>
>Thanks,
>Happy Online...
Kiriman: Viking Karwur, Moderator Milis GP2000
<subscribe-i-kan-untuk-gp2000@XC.Org>
Red.; Terima kasih buat informasinya, kami tunggu info-info selanjutnya, GBU...:)
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ICW 071/Juli/2000:
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Musik, film dan sejenisnya membawa daya tarik tersendiri bagi kita. Apalagi bila kita
sedang "berlibur" dari rutinitas kegiatan kerja/ tugas sehari-hari. Tetapi, tidak semua
orang mengartikan masa liburan sebagai waktu untuk bersantai dan menikmati
kebebasan dari rutinitas kerja/tugas sehari-hari. Ada banyak orang yang justru lebih
sibuk pada masa liburan karena masa liburan bisa menjadi kesempatan untuk mencari
uang saku tambahan.....
Nah, sehubungan dengan masa libur panjang untuk sebagian dari kita (a.l.: mahasiswa)
maka ICW kali ini akan memberikan informasi-informasi seputar mengisi liburan, baik
bagi yang perlu hiburan maupun yang ingin mencari-cari lowongan pekerjaan. Sudah
tidak sabar? Selamat menyimak ICW edisi 71 ini dan Tuhan memberkati!!
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

CHRISTIAN ANSWERS

Christian Spotlight on Entertainment - ChristianAnswers.Net adalah Situs Web yang
mengulas tentang sumber-sumber hiburan seperti permainan (games), film, televisi,
kartun, musik, radio, olah raga, dan masih banyak lagi. Bila ingin mengetahui sumbersumber Kristen yang dapat menolong anda dalam memilih film-film yang bagus untuk
dilihat, silakan berkunjung ke:
http://www.christiananswers.net/spotlight/movies/home.html
Selain film, ChristianAnswers juga memiliki review dari beraneka ragam games
(permainan) komputer, video games, dan lain-lain. Dalam review tersebut anda dapat
menjumpai roleplaying, shooter, arcade, family edutainment, Christian titles, puzzle,
real-time strategy, sports, dan sebagainya yang dapat dinikmati baik oleh anak-anak
ataupun orang dewasa. (Game baru dapat anda lihat dalam Situs ini setiap minggu).
Pengin tahu lebih banyak...? Jelajahi alamat:
http://www.christiananswers.net/spotlight/games/home.html
Situs-situs tentang Game (Kristen) lainnya:
http://home.pix.za/gc/gc12/
http://www.wycliffe.org/catalog/BrightIdeas/home.htm
http://www.btc.co.za/child/index.htm
http://www.gieson.com/john316/index.html
http://www.cartoonworks.com/puzzle.html
http://www.cartoonworks.com/
http://www.upperroom.org/pockets/
http://www.gospelcom.net/cartoonworks/click.html
http://misslink.org/children.html
Situs-situs game (bukan Kristen):
http://www.gamezone.com/
http://www.gamespot.com/
http://www.gamepower.com/
http://www.zone.com/
http://www.sega.com/
http://www.pcgamepro.com/
http://www.easports.com/
http://www.hasbrointeractive.com/
http://www.hotgames.com/
http://www.3dgamers.com/
http://www.gamestuff.com/
http://www.gamestart.com/
http://www.mking.com/
http://www.playmachine.net/
http://www.game-land.com/
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WEB88888.COM

Anda mau nonton acara TV lewat internet? Yo-i! Portal Web88888.com akan menolong
anda, portal yang sedikit berbeda dengan portal- portal lainnya di Indonesia ini
menggunakan konsep "Live Streaming". Dengan konsep ini pengunjung dapat langsung
menikmati suguhan acara streaming video dari SCTV, i-music Chanel, dan Swara.
Selain itu juga terdapat suguhan streaming radio dari stasiun radio Trijaya FM dan ARH
FM. Format streaming video yang digunakan adalah RealVideo (dimainkan melalui
plugins Realmedia player) dan NetShow (dimainkan melalui plugins Windows Media
Player). Tampilan screen video dirancang dalam ukuran sekitar 160x120. Sayang
sekali, sampai saat ini kemampuan untuk menampilkan video dan audio secara
bersamaan di internet membutuhkan penyediaan bandwidth yang cukup besar.
http://www.web88888.com/
•

MTV - ASIA

Situs ini dapat menjadi alternatif lain dalam mengisi liburan anda, sebuah Situs yang
menyajikan informasi tentang hiburan. Mempunyai link-link sebagai berikut: What's
New, Interactive (ruang untuk Chat melalui mIRC), "Music on Sale", Shows (link ke
program MTV Asia dan agenda di MTV Asia online), I Want My MTV (Informasi tentang
agenda MTV di masing-masing negara), Artist of The Month, Hit List (Daftar lagu paling
top di masing-masing chart), On Air (Jadwal acara MTB Asia di masing-masing negara)
dan Contest (Daftar kuis dan aneka kegiatan MTV-ASIA lainnya yang bisa diikuti
pengunjung).
http://www.mtvasia.com/
•

HOMEPAGE REMAJA - GKI

Situs dengan penampilan sederhana dan fun ini adalah Situs Pembinaan bagi Remaja
yang dibangun oleh Gereja-gereja Kristen Indonesia di wilayah Jawa Tengah.
Menampung bahan dan informasi seputar pelayanan remaja Kristen. Halaman Galeri
Metode, Galeri Makalah, Tip Bina Remaja, Persekutuan Remaja GKI, Kumpulan lagulagu, Derap Remaja, Cool Link, dan masih banyak lagi disediakan oleh Situs remaja ini.
Lagipula, masa liburan sekolah telah usai, dan kini saatnya anda [para remaja] belajar
kembali! Apa yang Tuhan kehendaki atas studi anda? Situs ini dapat membantu anda
menemukan jawabannya. Selamat berkunjung!!
http://come.to/remaja/
•

GKI (GEREJA KRISTEN INDONESIA) MANYAR

Salah satu hal yang menarik dari Situs Gereja yang berlokasi di Surabaya ini adalah
disediakannya forum diskusi elektronik. Ada 2 milis yang mereka buat (1) Milis Induk,
yang merupakan sarana komunikasi bagi seluruh anggota; dan (2) Milis Turunan, disini
anda akan mendapati info buletin mereka yang bernama "Gratia", ada juga
joke/guyonan Kristen yang segar, pembinaan kerohanian/teologia, forum kesaksian,
dan disediakan pula tempat untuk "sharing". Ingin berkenalan lebih jauh dengan GKI
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Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

LOWONGAN NET

LOWONGAN.NET adalah MILIS PUBLIKASI yang menerbitkan informasi tentang
lowongan kerja dan bisnis melalui e-mail kepada ribuan pelanggan yang tersebar di
kota-kota besar dan kecil di Indonesia dan di luar negeri. Mailing list ini terbuka bagi
umum, siapa saja bisa berlangganan dengan mengirimkan e-mail ke alamat :
<bursa-subscribe@lowongan.net>
Anda juga bisa mengunjungi Situs Web LOWONGAN NET di alamat:
http://www.lowongan.net/
•

E-groups POSA UI

E-groups ini dapat digunakan oleh para Jemaat/Alumni POSA UI. Tujuan dari milis ini
adalah menjalin interaksi antara sesama jemaat/alumni POSA UI. Para Alumni/rekanrekan dapat menginformasikan apa saja untuk saling membangun, baik dalam
persekutuan dan pelayanan lainnya. Contohnya: untuk saling menguatkan membuat
renungan atau artikel atau apabila alumni mempunyai informasi lowongan pekerjaan
atau ada yang mau membagikan berwiraswasta dapat memasukan informasi tersebut
ke e-groups ini. Harapan kami, POSA UI semakin baik dalam pelayanan dan karyanya
untuk mendatangkan kerajaan shalom di muka bumi khususnya di Indonesia. Bagi
anda, Jemaat/Alumni POSA UI, yang belum bergabung, silakan mengirim email ke:
<posaui-jakarta-subscribe@egroups.com>
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Liputan Dunia Internet: Internet Adalah Media, Media, Dan
Media...:)
"Internet adalah tambang emas", salah satu mitos [yang "agak" salah] dari beberapa
pelaku bisnis. Mengapa mereka beranggapan seperti itu? Karena yang dipikirkan
mereka adalah jumlah konsumen yang besar, keleluasaan pengembangan bisnis tanpa
dibatasi ruang lingkup fisik [cukup akses dari rumah], jangkauan dagang yang luas
(international), dll. Memang, mata kita bisa menjadi hijau melihat prospek jumlah
konsumen yang sangat besar di internet [40,50,100,200 juta], bukankah hebat kalau
semua pemakai internet siap membeli barang anda?! Namun Kenyataan tidak semudah
dan sesederhana itu. Untuk membangun sebuah toko di internet, ada banyak hal
penting yang harus diingat [tapi biasanya terlupakan & terlambat diketahui] oleh para
pembuat toko di internet. Beberapa diantaranya adalah:
1. Kenali produk dan kenali tempat kerja anda [maksudnya internet]! Harus anda
ingat bahwa internet hanyalah sebuah media dan area baru yang memiliki
kelebihan dan kekurangan. Tidak semua produk bisa dipindahkan ke internet.
Bila sudah yakin bahwa produk anda dapat diterima di internet, maka langkah
kedua adalah kenali internet dengan lebih baik! Tentu dengan cara
mempelajarinya. Usahakan sampai anda "terbiasa" dengan internet, karena
internet akan menjadi kantor, alat, dan sekaligus teman kerja anda. Anda harus
tahu betul karakteristik dari media ini dengan menyusun sebuah Web yang baik,
melakukan stress test yang baik bagi Web anda, mengetahui dengan baik
capacity-planning yang anda punya, melakukan load balancing secara baik, dan
anda juga perlu membentuk sebuah team technical yang kuat untuk membantu
pengembangan web anda.
2. Kenali target/pasar dari produk anda! Buat planning selayaknya anda hendak
mendirikan toko secara real, pikirkan dan bersiaplah terhadap segala
kemungkinan sampai pada kemungkinan yang terburuk sekalipun. Toko anda di
internet juga harus menyiapkan metode jual-beli yang baru dan kreatif. Bila tidak,
1 tahun lagi toko anda akan sepi pengunjung sehingga produk anda tidak laku.
Sebagai contoh, orang mulai tidak tertarik dengan toko elektronik yang hanya
memberikan pilihan bentuk dan macam barang saja, mungkin akan lebih menarik
bila toko anda memungkinkan pembeli memesan barang secara bersama-sama
sehingga harga barang-barang tsb dapat sedikit turun harga, atau tawarkan
diskon-diskon khusus untuk cara-cara pembelian yang khusus pula.
3. Hal-hal operasional
Ini yang biasanya dilupakan. Ketika anda sibuk membuat Web development
untuk toko anda, anda biasanya melupakan sisi operasionalnya. Ada beberapa
tip yang mungkin bisa anda lakukan sebagai berikut:
o Bentuklah blok operasional yang jelas
Pembentukan blok operasional yang jelas akan memudahkan anda untuk
melakukan scaling atau penambahan jumlah throughput yang dapat
dihasilkan. Dan perhatikan juga tipikal operasional seperti: order handling,
invoicing, authorization (untuk non-online) dan shipping.
199

o

ICW 2000

Buat semuanya seotomatis mungkin
Sediakan waktu untuk memikirkan peng-otomatisasian kinerja operasional
anda. Lihat satu-persatu titik-titik yang dapat anda optimalkan. Bahkan bila
anda sudah cukup sukses, mungkin akan berharga bila mengambil
konsultan TI untuk membenahi operasional anda.

Ingat bahwa media internet itu cukup unik dan merupakan media pertama yang mampu
melompati batas-batas fisik yang berlaku pada umumnya. Untuk itu anda harus berani
berpikir berbeda dan secara sadar bersiap untuk hal-hal yang sangat mengejutkan yang
akan anda temui sepanjang bisnis anda.
Sumber: Langkah-langkah Membangun E-Commerce (Izak Jenie)

Stop Press
•

DARI "MINI-RETREAT YLSA"

Puji Tuhan!! Dari retreat kecil yang telah diadakan YLSA (13-14 Juli) banyak berkat
yang didapat. Retreat yang bertema:
"Siap untuk TUHAN? dan
Disiapkan oleh TUHAN!" Ini telah memberi kesegaran baru dalam pelayanan YLSA
[termasuk Staf ICW]. *Doakan* agar berkat dan bekal yang Tuhan berikan itu dapat
menjadi sumber kekuatan bagi pelayanan YLSA selanjutnya. Dan harapan kami,
kiranya pelayanan YLSA semakin memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi setiap
orang. <G><

Bursa Pariwara
•

INFO LANJUTAN UNTUK PESAN VCD ROHANI

Bagi anda yang ingin memiliki VCD yang diproduksi Dep. Media Yayasan
Christopherus, Semarang, yang diumumkan di ICW Edisi No. 68:
http://www.sabda.org/icw/00-068.htm
berikut ini adalah jawaban untuk anda:
Dari: Pdt. Andreas Christanday
>Dengan senang hati kami menjawab bahwa VCD bisa dipesan lewat email
< christop@indosat.net.id >
>Thanks
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Sebel, sebel!...Setiap kali mengunjungi halaman Web yang menjalankan film secara
otomatis, selalu muncul pesan error yang mengatakan: "MMSYSTEM296 The file
cannot be played on the specified MCI device. The file maybe corrupt or not in the
correct format." Eee...jangan buru-buru sebel dulu...:) Alasan yang paling mungkin
mengapa muncul pesan seperti itu adalah, karena klip ini tidak kompatibel dengan
Media Player. Beberapa file film memang membutuhkan player lain yang harus anda
download dan install untuk menjalankan file tersebut. Nah, jika kasusnya seperti itu,
coba cari tahu apakah klip yang akan anda putar adalah file semacam itu. Jika ya,
gampang! Tinggal cari software yang dimaksud dong...!
Namun jika ternyata klip "tidak" butuh player lain, anda cukup harus meng-install
ActiveMovie. ActiveMovie di-install pada saat anda menjalankan installasi IE secara
penuh, dan tidak ketika anda menggunakan instalasi minimal atau khusus (typical). Jika
ActiveMovie belum di-install pada sistem anda, uninstall dan install ulang IE. Untuk
meng-install program ini, klik Start Settings Control Panel. Setelah Control Panel
terbuka, klik ganda icon Add/Remove programs dan klik tab Install/Uninstall. Sekarang
klik Internet Explorer dan klik Add/Remove. Untuk meng-install kembali IE, jalankan
Setup. Pastikan anda memilih opsi Full Installation. Cara ini akan meng-install
ActiveMovie, dan sekarang anda bisa menjalankan klip tersebut, mudah kan...:)
Sumber: Internet

Surat Anda
Dari : Joszeph
>Review dari http://www.Menara21.com
Redaksi:
Trims buat kiriman review-nya..., ada lagi yang mau kirim review?
Dari: Pdm. Daniel Pramono
>Shalom,
>Redaksi yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk kiriman informasinya
>kepada kami selama ini. Apabila tidak keberatan silakan mengunjungi
>web site Family Altar GBI Jemaat Bethany Wilayah Barat di
>
http://www.familyaltar.com
>saran dan kritik yang membangun silakan kirim ke fapusat@cbn.net.id
>Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan
>memberkati. Salam dan doa, FA Pusat GBI Bethany Wil Barat.
Redaksi:
Terima kasih banyak atas informasinya, jangan segan-segan mengirim informasi yang
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lainnya kepada kami. [Bila tidak keberatan, silakan membuat review Situs tsb.
sekaligus...:)]
Dari: Simanjuntak, J
>Terima kasih atas setiap info yang sangat berguna buat kita. Semoga
>ICW maju jaya berguna banyak bagi sesama orang percaya.
>Salam
Redaksi:
Amin, trims 'a lot buat doa dan dukungan anda, GBU too.
Dari: barak yandi <yandi_b@yahoo.com>
>Dear ICW,
>I am Giving Thanks to the LORD, 'cos of your services
>in His field works.....
>And I wanna say thanks for all things that you have
>done for me and other Christians (or even others).
>I wanna give you some e-mail addresses that you can
>put in your mailing list for the next editions. [-diEdit-]
>"Pastor SN" <@usa.net>, "Rev. KK" <@salatiga.wasantara.net.id>,
>"Rev. EW" <@idola.net.id>, "GST" <@freeandsingle.com>,
>"RP" <@astaga.com>, "EW" <@canada.com>, "DB" <@yahoo.com>.
>Thanks for your attention and love for us.
>Love and Pray, Yandi

Redaksi:
Penambahan anggota pembaca ICW selalu kami sambut dengan gembira! Terima kasih
banyak. Bagi anda yang ingin mendaftarkan teman-teman anda yang belum menerima
Publikasi ICW, silakan berbondong-bondong mengirimkan alamat-alamat e-mail mereka
kepada kami.....

Info Terbaru
•

BACK TO SCHOOL!

Tahun ajaran baru sekolah (SD, SMP dan SMA) telah mulai. Untuk itu, kami ucapkan,
"selamat belajar". Tempuhlah ilmu setinggi langit, tapi ingat: permulaan pengetahuan
adalah "takut akan Tuhan" (Amsal 1:7) dan jangan lupakan Tuhan dalam setiap
langkahmu. < http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Ams/T_Ams1.htm 1:7 > Oke....?
Selamat bersekolah!
•

Kami mendapat lagi Informasi Terbaru/Update dari data-data yang

diisikan dalam formulir update untuk ICW/YLSA/MIK: Formulir <
http://www.sabda.org/icw/ > atau < http://www.sabda.org/ >
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Dari
: Yayasan Mitra Pengembangan Desa
E-Mail
: ympd@bdg.centrin.net.id
URL
: http://bdg.centrin.net.id/~ympd/
Komentar : Yayasan Mitra Pengembangan Desa Bergerak dalam bidang pelayanan
untuk daerah perdesaan.
Dari : Tabloid Warta Yohanes
E-Mail : warnes@bolehmail.com
URL : http://wartayohanes.cjb.net/

Dari
: Joszeph
Email : joszeph@zdnetmail.com
URL
: http://www.Menara21.com/
Review : Sebuah Situs Rohani yang memuat cerita(Humor, Kesaksian, Tahukah Kamu)
seperti cerita Jejak Kaki/Foot Print. Selain itu ada Ruang Konseling, Anda
perlu teman untuk berbagi. Jika anda orangnya. Anda tidak salah memilih site
ini.
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Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,
Kami yakin, banyak dari antara pembaca ICW yang mengenal "chatting", bahkan
mungkin anda (anak anda) sendiri sering ikutan "chatting"? Apa sih manfaatnya
"chatting" dan apa kerugiannya kalau nggak ikut "chatting"? Apakah "chatting" orang
Kristen beda dengan yang lain?
Coba deh, simak ICW edisi 72 kali ini yang akan membicarakan tentang "chatting".
Semoga ulasan kami dapat menolong anda yang hobi "chatting" untuk menarik manfaat
lebih banyak dan lebih hati-hati. Tidak hanya sekedar mencari teman, atau "just having
fun" saja, namun memakai "chatting" untuk tujuan yang beda dari yang lain (bukankah
menjadi anak Tuhan kita memang dituntut untuk berbeda (dalam arti positif)?). Yang
pasti, lekatkan hati pada Tuhan serta terus berdoa supaya Roh Kudus dan hikmat Allah
menyertai kita dalam segala aktifitas kita.
"Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah:
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." (Roma 12:2)
< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Rom/3_Rom12.htm 12:2 >
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

GILBERT LUMOINDONG MINISTRY (GL Ministry)

GL Ministry adalah pelayanan yang dipimpin oleh Pendeta Gilbert Lumoindong, seorang
hamba Tuhan yang kadang-kadang membawakan Firman Tuhan dalam program
Penyegaran Rohani Kristen di salah satu stasiun TV swasta. Situs Web GL Ministry ini
sebagian memuat laporan kegiatan- kegiatan yang mereka selenggarakan. Selain itu,
Situs ini juga menginformasikan program-progam pelayanan yang mereka tayangkan
melalui radio maupun televisi. Bila anda rindu dan terbeban menjadi partner pelayanan
mereka, tinggal klik "GL Partner" maka anda dapat membaca visi dan misi dari
pelayanan ini dan selanjutnya anda dapat mengisi beberapa formulir untuk bergabung
menjadi partner mereka. Kegiatan terbaru yang saat ini sedang dipersiapkan adalah
Retreat GL Ministry. Anda berniat mengetahui tentang apa dan bagaimana cara
mengikuti retreat tsb.? silakan segera klik alamat berikut ini:
http://www.glministry.com/
•

GEMA

Situs Web GEMA ini adalah wadah berkumpulnya KMK (Keluarga Mahasiswa Katolik)
Bandung. Menurut para mahasiswa Katolik tsb, GEMA menjadi "warung kopi pelayanan
rohani" bagi mereka-mereka yang tidak tergabung dalam PMKRI, Pemuda Katolik, dan
organisasi lainnya. Hingga saat ini GEMA juga menjadi tempat komunikasi antar pribadi
Mahasiswa dari berbagai latar belakang. Halo mahasiswa-mahasiswa Katolik Bandung,
ingin tahu lebih banyak tentang GEMA? Silakan cek alamat berikut ini:
http://www.tou.com/host/Gema/ Py12Sejarah.html
•

YOUTH SPECIALTIES

Situs Web ini menyediakan "live chat" bagi pengunjung mereka. Forum chatting mereka
menggunakan iChat, software untuk chatting yang cukup terkenal di internet. Melalui
"live chat" ini, para pelayan dan pemimpin kaum muda dari berbagai tempat di seluruh
dunia dapat saling bertukar gagasan dan berbagi beban seputar masalah pelayanan
kaum muda (hanya saja syaratnya anda harus bisa bahasa Inggris!). Para mahasiswa
dan aktivis Kristen yang sedang melewatkan liburan silakan nge-chat bersama saudarasaudara seiman di sini. Selain menambah wawasan pelayanan, anda dapat nambah
teman, setuju kan?
http://www.youthspecialties.com/forum/
•

GBI ALFA OMEGA

Situs Web gereja yang lumayan besar ini adalah milik GBI Alfa Omega Magelang.
Untuk masuk dan menjelajahi Situs ini pengunjung dituntut untuk sedikit sabar..:(
karena proses load-nya agak lama, mengapa? Karena Situs ini banyak memuat file
gambar dan menggunakan Java scripts di setiap halamannya. Situs gereja dengan
Gembala Sidang Pdt. Lukas Sutrisno ini juga menyimpan dan memberi banyak
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informasi tentang GBI Alfa Omega dan juga seputar pelayanan gereja ini. Halaman
Supranatural, Sejarah Gereja, Misi dan Visi, Music Ministry, Profil Gembala Sidang,
Aktivitas Gereja, dan Jadwal Ibadah adalah sebagian info yang dapat anda temui dari
Situs ini. Ingin tahu informasi selengkapnya? Silakan kunjungi Situs ini di alamat:
http://come.to/alfa-omega/

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

MILIS FKAI - FORUM KOMUNIKASI ALUMNI STT-I3

Mailing List FKAI (Forum Komunikasi Alumni STT-I3) adalah Forum khusus alumni STTI3. Tujuan milis yang keanggotaannya bersifat tertutup ini adalah untuk mempererat
hubungan antar sesama alumni atau alumni dengan almamater, selain itu juga sebagai
tempat untuk saling bertukar informasi, pokok doa dan berbagai pembahasan lain, mulai
dari masalah teologis sampai kepada masalah praktis. Bagi para alumni STT-I3 yang
ingin bergabung, cukup kirim e-mail ke:
fkai-subscribe@onelist.com
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
fkai-owner@onelist.com
[[ Kiriman: Johan <interlink@> ]]
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Liputan Dunia Internet: Waspada!! Sumber Bahaya Online
Chat (Celah Keamanan Messenger)
Chatting lewat internet merupakan salah satu pengisi waktu yang paling digemari saat
sedang surfing. Karena itu, industri software saat ini giat bersaing dalam
mengembangkan program Messenger, program komunikasi kecil yang memungkinkan
anda melakukan chat tanpa harus bertemu tatap muka di suatu tempat berbincang
pribadi. Beberapa diantaranya adalah ICQ Beta 99, Yahoo Messenger 776, Excite PAL
1.12, MSN Messenger 2.1, dll.
Namun, saat ini online chat tidak aman seperti dulu. Karena semakin digemari,
Messenger kerap menjadi sasaran hacker yang berniat jahat. Sharing dari salah satu
pengguna ICQ: ketika menjalankan client ICQ-nya, server tak mengijinkan ia login.
Pesan yang disampaikan: nomor akses (ICQ-ID) tidak berlaku lagi dan passwordnya
juga salah, padahal ia tidak pernah mengubahnya sejak terakhir kali chatting lewat ICQ.
Menurut AOL, sekitar 200 pengguna ICQ lainnya mengalami hal yang sama, ICQ-ID
dan passwordnya telah dicuri/diketahui orang lain.
Gimana sih cara kerja hacker itu? Biasanya, penyusup menggunakan trik sederhana:
setiap korban mendapat berita dengan program yang disamarkan dengan JPEG. Bila
file yang tersebut dibuka, Trojan yang tersembunyi di dalamnya menjadi aktif dan
mengirim password korban melalui internet. Teknik ini biasa disebut "cracking." Teknik
lain adalah "spoofing" yaitu metode yang menirukan transmisi alamat pengiring yang
legal agar mendapat akses secara penuh, dan masih banyak lagi teknik penyusupan
lainnya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Situs ICQ memberikan informasi tentang
segala resiko- resiko yang ada bila menggunakan ICQ (program Internet Messenger
yang paling lengkap fasilitasnya dan marak dari berbagai sisi.)
Karena itu, kita semua perlu waspada dan hati-hati sebelum dan saat melakukan "gaul"
di dunia maya ini.
•

Resiko ICQ dan ichat : http://security.bizhosting.com/icq/icq.html

ICQ 99 Beta
: http://www.icq.com
Yahoo Messenger 766 : http://www.yahoo.com
Excite PAL 1.12
: http://www.excite.com
MSN Messenger 2.1 : http://www.microsoft.com
Celah keamanan berbagai program : http://blacksun.box.sk/byteme.html
(Disarikan dari CHIP Edisi 4/2000)

Stop Press
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RALAT

Dalam edisi 070, dalam kolom 'Selintas Web' dari GKI Lake Avenue,
tertulis :"..yg berlokasi di Lake Avenue Pasadena Canada ini...
Seharusnya:"..yg berlokasi di Lake Avenue Pasadena California ini... [Tetapi sekarang
sudah/sedang pindah ke Monrovia, California :) !!]
Redaksi mohon maaf atas kesalahan tsb. Dengan dimuatnya ralat ini, maka kesalahan
telah kami perbaiki. Terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang ingin ke Gereja ini,
silakan hubungi alamat berikut: Pdt. Bob Jokiman <jokiman@earthlink.net> atau URL
http://www.gki.org
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Tips:Kiat Untuk Chatting

1. Untuk chatting lebih baik bila anda sekalian meng-kontak banyak orang (melalui
banyak chat room) dan bila beberapa orang yang anda kontak telah 2-3 menit
tidak mengirim respon, langsung saja ditutup, karena kalau dia membalas "Say
Hallo" toh akan keluar window baru di MIRC kita.
[kiriman: Adi]
2. Pada menu MIRC setup, setelah anda mengisi Full name, Email Addres, Nick
Name, jangan lupa memberi tanda kotak "Invisible mode" (klik hingga ada tanda
check cros) jika anda ingin berkomunikasi secara pribadi dengan sahabat anda
pada channel tertentu. Dan jangan lupa memberitahukan kepada sahabat anda
untuk bergabung dalam channel yang sama dan jangan lupa juga untuk juga
meng-klik kotak Invisible mode tsb. agar komunikasi anda tidak
diketahui/dimasuki/diganggu orang lain.
[kiriman: Sanggam Simanungkalit]
3. Untuk menjalin suatu perbincangan yang menyenangkan, cobalah memahami
apa yang sedang dibicarakan oleh mereka yang sudah masuk sebelum kita.
Berilah komentar seperlunya dan jangan cepat-cepat mendominasi
pembicaraaan. Ikuti juga etika ber- "chatting" supaya anda tidak menyakiti
perasaan orang lain atau merusak pembicaraan.
[Kiriman: Sianggany]
4. Gunakan perintah-perintah:
/LIST -MAX 20 : untuk menampilkan semua channel aktif yang ada di server
dengan peserta kurang dari 20, gunakan -MIN untuk tampilan sebaliknya.
/LIST < channel> : untuk menampilkan informasi tentang channel tertentu.
/JOIN < channel> : untuk membuka dan masuk ke channel yang di inginkan.
/JOIN < channe1>,< channel2>,< channel3>,...: idem, ke beberapa channel.
/NICK <new name> : untuk mendeskripsikan diri anda
/WHO < channel> : untuk mengetahui informasi tentang channel atau <
nickname> atau pengguna tertentu.
/QUERY <nickname> : untuk berbincang/mengirim pesan secara privat atau
rahasia.
/NOTIFY <nickname>: untuk tahu apakah temen ngobrol anda masih ada
ditempatnya

Surat Anda
Dari: Yayasan Domba Kecil
>Dear Redaksi ICW,
>Our new e-mail address: dombakecil@dr.com
>Thanks for your attention. GBU!
Redaksi:
Thanks for your up-date, GBU too! ... dan Selamat Melayani!
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Dari: Budimoeljono
>Dear redaktur,
>Dalam ICW edisi 070 - Keluarga Kristen, tercantum kolom ini:
>GKI Lake Avenue - Pernikahan Kristen
> Situs Gereja Kristen Indonesia yg berlokasi di Lake Avenue
> Pasadena Canada -cut>Mungkin yang dimaksudkan adalah California?
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Redaksi:
Yup! Anda benar. Terima kasih banyak untuk koreksinya. Dalam Kolom Stop Press
Edisi 72 ini, kami telah tuliskan ralat kesalahan tsb.
Dari: Surjana Kartadjaja
>Yth. Redaksi ICW
>Terima kasih atas kiriman beritanya yang selama ini jadi banyak
>berkat. Selama ini saya forward setiap edisi ICW ini ke teman-teman
>saya. Alangkah lebih baik kalau ICW sendiri yang mengirim langsung
>pada mereka sbb: --cut->Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati pelayanan ICW.
Redaksi:
Terima kasih anda telah membantu menyebarkan ICW dan menjadi berkat bagi yang
lain... GBU. Apakah ada pembaca ICW yang lain yang ingin mengirimkan ICW ke
temen-temen? Silakan kirimkan alamatnya ke kami!
Dari: Hocky
>Trim's buat kiriman beritanya. Saya selalu membacanya. Tetap kirim
>info ya?!
>Salam sejahtera.
Redaksi:
Siiip deh! Dan jangan lupa bagikan berkatnya ke teman-teman yang lain ya...:)

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS-SITUS

[ Formulir update di http://www.sabda.org/update.htm ]
Dari
: dwswei@
URL
: http://centrin.net.id/~dwswei/
Komentar : Shalom, this is unofficial homepages of Bethany-City Branch, Jakarta
Dari
URL

: event@
: http://www.cfm-columbus.com/
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Organisasi yang bertujuan menjadi sarana pelayanan umat kristiani
Indonesia di Columbus, OH dan sekitarnya

Dari
URL

: EDI@
: http://www.gsja-grogol.or.id/
Informasi-informasi mengenai Gereja Sidang Jemaat Allah Grogol dapat
Komentar :
anda lihat disini. Motto gereja "Dipulihkan untuk Memulihkan"
Dari
URL

: mhi_72@
: http://communities.msn.com.my/persekutuankristianseduni/
Saya berbangga karena dapat mengunjungi ruangan ini, semoga dengan
Komentar :
adanya laman ini ramai/banyak orang yang dapat manfaatnya.
Dari
URL

: flowers@
: http://fly.to/harvest/
Persekutuan kami Harvest Basketball Fellowhsip. Menjangkau jiwa melalui
Komentar :
olahraga basket
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ICW 073/Agustus/2000: Luar Negeri
Salam Kasih
Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,

Bagaimana perasaan anda ketika untuk pertama kalinya anda berada jauh dari tanah
air karena harus menuntut ilmu atau karena kepentingan keluarga dan pekerjaan
sehingga anda harus jauh dari sanak saudara? Anda pasti sedikit cemas dan was-was.
Tapi anda tidak perlu kuatir karena sebenarnya ada saudara-suadara kita seiman yang
sepenanggungan yang sama-sama dapat saling menolong khususnya dalam
menguatkan iman anda. Sesuai dengan janji Tuhan bahwa Ia akan setia menyertai kita,
maka melalui persekutuan dengan saudara seiman inilah Tuhan akan memenuhi
janjiNya dan menjawab kebutuhan kita.
ICW edisi 73 kali ini secara khusus akan menyuguhkan informasi seputar Situs-situs
dari lembaga/persekutuan Kristen Indonesia yang berlokasi di luar negeri. Tujuannya
adalah supaya anda yang sedang/akan "diutus" ke luar negeri baik untuk urusan
studi/keluarga/pekerjaan dapat menemukan persekutuan dengan saudara di dalam
Tuhan sehingga kerohanian anda tetap terpelihara di sana. Tunggu apalagi? Segera
simak sajian kami di bawah ini.
Salam,
Staf Redaksi

Selintas Situs Web
•

INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP (ICF) ARLINGTON

Informasi yang terdapat dalam Situs ini diantaranya adalah Sekilas ICF, Pernyataan Visi
dan Iman Percaya, Kegiatan, Lokasi, Bacaan, dan beberapa Links. Setiap hari Sabtu
pukul 05.00 pm ICF Arlington mengadakan persekutuan di gedung Arlington Chinese
Church. Tujuannya adalah untuk memperlengkapi setiap anggotanya supaya dapat
menjadi pelayan Tuhan yang dapat berkarya nyata di tengah keluarga, gereja, dan
masyarakat di mana mereka sedang berada. Selain itu mereka juga menyelenggarakan
retreat dan camping setahun sekali. Sepanjang musim panas tahun ini mereka juga
mengadakan acara Summer 2000. Bagi anda yang berlokasi di Texas, yang
membutuhkan informasi tentang jadwal pelaksanaan, lokasi dll. silakan berkunjung ke:
http://www.fica.org/icf-arlington/menu.html atau
http://www.icfarlington.web.com
•

INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP (ICF) AUSTIN
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Renungan Harian, Our Daily Bread, Campus Journal, My Utmost..., Daily Wisdom,
Words of Hope, Let My People Think, Renewing Your Mind, dan Words of Hope adalah
informasi-informasi yang dapat anda baca dalam Situs Web ICF Austin ini. Situs ini
rupanya di desain khusus bagi pengunjung supaya mereka dapat menikmati "saat
teduh" sejenak, membaca dan merenungkan Firman Tuhan dan mendengarkan
suaraNya.
http://www.fica.org/icf-austin/default.htm
•

INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP (ICF) BOSTON

Selamat datang di ICF Boston Homepage! Situs Persekutuan Orang-orang Kristen
Indonesia yang tinggal di Boston ini menyajikan informasi kegiatan utama dan kegiatan
khusus yang mereka lakukan. Pepatah mengatakan, "Tak kenal, maka tak sayang,"
maka untuk mengenal lebih dekat ICF Boston, silakan menjelajahi homepage-nya.
Anda akan menemui kumpulan artikel, galleria, lagu pujian, ayat mas, tips, anggota,
buku tamu, link kristiani, dll. Selain itu, ICF Boston juga menyediakan "ICF Boston Chat
Room!". Nah, tunggu apa lagi? Segera ke sana ya...:)
http://www.fica.org/icf-bstn/main.htm
•

INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP (ICF) COLUMBUS

Melalui Situsnya kita dapat melihat apa saja yang disediakan oleh ICF Columbus bagi
para anggotanya, antara lain peluang bagi anggota ICF untuk melayani baik di bidang
musik, misi, perawatan ataupun pendukung; wadah persekutuan bagi anggotanya untuk
menolong pertumbuhan rohani dan kepemimpinan mereka dan juga sarana untuk
mendukung setiap pelayanan yang dilakukan oleh anggotanya. Beberapa informasi
yang ada dalam Situs ini adalah 'Our Ministries' (berisi segala informasi tentang ICF
Columbus), Pembinaan, Persekutuan, Resources, dll. Ingin tahu kegiatan mereka
selengkapnya? Segera arahkan browser anda ke alamat berikut ini:
http://www.fica.org/icf-cmh/
•

INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP (ICF) DALLAS

Situs yang cukup sederhana ini adalah milik Indonesian Christian Fellowship di Dallas.
Namun begitu, Situs ini menyimpan cukup banyak informasi baik seputar pelayanan ICF
Dallas maupun pelayanan lain yang berhubungan dengan mereka [seperti pelayanan In
touch ministry]. Hal-hal yang dapat anda baca dalam Situs Web ini antara lain; FICAnet, Gospel Network, Small Group, Biblical Studies, Bibles Studies, Paraclete, In touch
ministry, Campus Journal, Link Dallas, Indonesian Links, Cool Links. Untuk berkunjung,
hubungi alamat ini:
http://www.fica.org/icf-dallas/default.htm
•

INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP (ICF) LAWRENCE

ICF Lawrence dirintis oleh empat pelajar Kristen Indonesia pada tahun 1992, hingga
akhirnya menjadi salah satu organisasi resmi di University of Kansas pada tahun 1995.
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Visinya adalah "Untuk mempersiapkan dan melengkapi setiap anggota ICF untuk
menjadi manusia Kristen yang utuh dan mampu menerapkan ilmu dan imannya dalam
keluarga, gereja dan masyarakat." Untuk informasi lengkap tentang apa dan siapa ICF
Lawrence, silakan mengunjungi alamat berikut ini.
http://falcon.cc.ukans.edu/˜icf-net/index.htm
•

INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP (ICF) MADISON

Persekutuan untuk orang-orang Indonesia yang ada di Madison ini diadakan pada
setiap hari Jumat, jam 7-9 pm. yang disebut dengan nama persekutuan FNF, "Friday
Night Fellowship", bertempat di Union South. Sepanjang summer (musim panas) ini
persekutuan mereka banyak membahas hal-hal tentang keselamatan, outreach, juga
pacaran. Bila anda termasuk pendatang baru di Madison, mereka menawarkan bantuan
jemputan (transportasi) bahkan tempat tinggal sementara. Beberapa halaman Situs
mereka misalnya 'About', 'Ministries', 'Events' dan 'Links' akan menolong anda
mengenal ICF Madison dengan lebih baik.
http://www.fica.org/icf-madison/main.htm
•

INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP (ICF) MINNEAPOLIS

Dari Situs ICF anda akan mengetahui bahwa fokus utama dari ICF Minneapolis adalah
memuliakan nama Tuhan. Sedangkan misi mereka adalah menyebarkan nilai-nilai
Alkitab, meningkatkan pemuridan dan kepemimpinan terhadap anggotanya. Mereka
bersekutu bersama setiap hari Jumat sore. Setiap kegiatan dikemas dalam bentuk yang
menyenangkan namun tetap mengacu pada kehidupan spiritual rohani dengan standar
tinggi karena tujuan utama mereka adalah ingin menjadi serupa dengan Kristus.
Sesama anggota dapat saling melayani
dalam kasih, merendahkan hati dan bertumbuh secara rohani. Untuk mengatahui
informasi lebih lanjut tentang ICF Minneapollis, silakan kunjungi alamat berikut ini:
http://www.tc.umn.edu/~icf/
•

INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP (ICF) TORONTO

ICF Toronto didirikan pada tahun 1980. Mayoritas anggota dari persekutuan ini adalah
siswa-siswa Indonesia, namun ada juga anggota yang bukan dari Indonesia. ICF
Toronto mengundang siapa saja yang tertarik untuk bergabung dalam aktivitas mereka.
Kegiatan utamanya adalah persekutuan rutin antar anggota setiap Jumat malam. Bagi
anda yang tinggal di Toronto dan ingin bergabung silakan mendapatkan informasi
alamat persekutuan ini dengan berkunjung ke Situs mereka dan menge-klik halaman
'Directions'. Selain itu, Situs ini juga menyajikan informasi-informasi lain misalnya
informasi seputar "About ICF", "Articles", "Directions", "ICF Activities", "ICF Calendar",
"ICF Vision Mission", "Library", dan "Quick Links". Untuk itu kunjungilah alamat berikut
segera:
http://www.yorku.ca/icf/abt.htm
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Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e-ORPC (Orchid Road Presbyterian Church)

Forum Diskusi ini hanya terbuka untuk para anggota gereja atau alumni gereja ORPC
(Orchid Road Presbyterian Church) Singapura. Milis diskusi ini cukup aktif dan topiktopik diskusinya juga cukup beragam, baik masalah teologia, kehidupan Kristen yang
bertumbuh dan juga masalah-masalah umum lainnya. Nah, bila anda termasuk anggota
atau alumni jemaat gereja ORPC, silakan bergabung dengan mengirim email kosong ke
alamat:
subscribe-i-kan-untuk-ORPC@XC.Org
Untuk informasi lain-lain silakan menulis surat ke alamat:
Aldo K. Febro <owner-i-kan-untuk-ORPC@XC.Org>
•

e-EPCF (EBENEZER PRESBYTERIAN CHURCH OF FRESNO)

Forum Diskusi ini keanggotaannya juga tertutup, hanya terbuka bagi mereka yang
menjadi anggota gereja atau pernah menjadi anggota gereja EPCF. Selain untuk
menyebarkan informasi kegiatan gereja kepada anggota atau ex-anggota yang tersebar
di manca negara, Forum ini juga diharapkan dapat menolong anggota untuk saling
membagikan berkat dan berdiskusi tentang pengetahuan teologia yang berguna bagi
pertumbuhan iman bersama.
Jika anda adalah seorang anggota gereja EPCF ataupun bekas anggota EPCF dan
tertarik bergabung dalam Milis ini, silakan mendaftar ke:
subscribe-i-kan-untuk-EPCF@xc.org
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Liputan Dunia Internet: Software-Software Komunikasi

Anda masih ingat dengan edisi minggu lalu tentang "chatting"? Liputan Dunia Internet
kali ini juga masih berhubungan dengan kegiatan chat tsb. Melihat respon yang bagus
dari penggemar chatting di seluruh dunia maka berbagai industri software mulai
berlomba-lomba mengembangkan teknologi mereka. Software komunikasi dengan
sebutan kerennya "Program Messenger" ini bukan lagi sekedar ajang ngobrol, namun
juga memiliki fungsi yang lain. Ada sekitar tujuh program messenger yang kini beredar
di pasar internet dan sering digunakan oleh para pengguna internet. Namun kali ini ICW
hanya akan menampilkan tiga program diantaranya.
1. ICQ 99 Beta [Dikatakan juga pelopor messenger terbaik] < http://www.icq.com >
Dengan download sekitar 5 MB, program ini tidak banyak menyita resources
pada sistem Windows. Pengembangannya juga mempermudah "one to one"
chatting bagi pemula sekalipun. Kondisi "Advance Mode" menawarkan beberapa
pilihan, seperti memberikan status kepada client lain dengan definisi, misalnya
"online", "not online", "tidak ditempat", "sedang tidak ingin chatting", atau "harus
bekerja", dll. Bagi profesional, layanan basis data online (Active List) sangat
berguna untuk menemukan chat partner. ICQ juga menyediakan fasilitas untuk
mendaftar lawan bicara yang disusun menurut kelompok permintaan. Misalkan
dengan sekali klik mouse, anda dapat menghubungi teman yang meminati hal
yang berhubungan dengan musik rohani, dsb.
2. YAHOO MESSENGER 766 [Terintegrasi baik dengan portal induknya] <
http://www.yahoo.com >
Selain fungsi dasar yang dimilikinya, messenger ini juga mengintegrasikan
layanan email gratis Freemail dan sebuah layanan berita dengan laporan aktual.
Software ini juga menarik bagi mereka-mereka yang bergerak di dunia bisnis
dengan menyediakan layanan untuk memeriksa bursa saham. Hal lain adalah
offline- paging yang merupakan solusi yang bagus bagi seorang chatter yang
sedang tidak online karena mereka akan mendapatkan beritanya begitu dia login.
3. EXCITE PAL 1.12
< http://www.excite.com >
Excite Pal 1.12 adalah yang paling sederhana diantara messenger lainnya.
Software ini download-nya cepat dan tidak memerlukan banyak tempat
(besarnya 637 KB). Berfokus sama, yakni pengiriman berita. Messenger ini
tersedia untuk berbagai platform: Dari Win 9x, NT, hingga Mac; hampir
selengkap ICQ. Meskipun Excite Pal 1.12 tidak mengintegrasikan berita aktual
atau layanan email, namun fungsi pencarian Web yang telah diintegrasikan
dengan baik. Fungsi yang bagus lainnya adalah pilihan untuk menampilkan
chatter yang sedang online saja.
Sumber: CHIP 4/2000 [Program di atas ada dalam CD-CHIP]

Stop Press
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Tanpa terasa kita sudah memasuki bulan Agustus, bulan yang akan diwarnai dengan
berbagai perayaan untuk memperingati:
Hari Kemerdekaan Republik Indonesia!!!
Maka tidak ketinggalan, ICW akan ikut rame-rame merayakan hari ultah negara kita
yang tercinta ini dengan menyajikan tema:
"PERS INDONESIA"
Nah, Redaksi berharap Anda-anda yang punya info (Situs/Milis/alamat URL/artikel/dll.)
seputar Pers Indonesia berkenan membagikannya dengan pembaca-pembaca ICW
lainnya. Caranya mudah! Cukup kirimkan informasi tsb ke Redaksi ICW selambatlambatnya sebelum tgl. 14 Agustus 2000, di alamat:
<info-ICW@Sabda.Org>
Oke! Kami tunggu secepatnya ya...<G><

Bursa Pariwara
•

INFORMASI BUKU BARU

Berikut surat kiriman Sdr. Tri Budiardjo <ttbudi52@>
>Baru terbit sebuah buku yang menarik; SOROTAN ALKITAB TENTANG ANAK,
>dibahas secara kontemporer. Dianjurkan dibaca oleh semua pelayan dan
>pemerhati anak. Buku tersebut dapat diperoleh di:
Penerbit: OM Literature, P.O. Box 6704/JKUP Jakarta 14067
e-mail : jimmy_weku@hotmail.com
Harga : Rp. 13.000 + ongkos kirim.
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Secara default, Internet Mail mengurutkan ("sort") surat-surat berdasarkan tanggal dan
waktu terlama. Namun bisakah disusun dengan cara sebaliknya, supaya surat anda
yang paling akhir akan selalu ada di atas dalam Inbox?
Untuk mengubah susunan, pilih "View" "Sort By" dan kemudian pilih "Ascending".
Langkah ini akan mematikan urutan menaik dan memberikan anda urutan menurun.
Kini surat-surat terakhir anda akan muncul pada puncak (bagian atas) panel Inbox.
[Cat Red: 'Tip' ini khusus untuk Outlook Express, namun prinsip dan "konsep"-nya
cukup bagus untuk diterapkan dlm software mailer lain.]

Surat Anda
Dari: Ferry Tjen
>Saya baru memiliki 'teman' maya via mail dan saya tertarik untuk
>menginjilinya, adakah situs yang dapat memberikan guideline buat
>saya? Semacam 4 hukum rohani - background orang ini: percaya agama
>kristen, katolik dan budha namun tidak pada hindu & islam.
>Satu hal lagi, mungkin ada yang bisa sharing, bagaimana tips&trick
>penginjilan via internet [baik via chat, mail dll.] - saya melihat
>internet merupakan ladang luas yang menguning siap untuk dituai..
Redaksi:
Pertayanaan yang sangat baik dan dijawab dengan senang hati !! :-) Beberapa alamat
URL yang dapat anda kunjungi antara lain:
•

•
•
•
•

"Empat Hukum Rohani" dalam bahasa Indonesia atau Jawa
http://www.ccci.org/laws/indonesian/
http://www.ccci.org/laws/javanese/
Situs e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)
http://www.sabda.org/misi/
Situs arsip e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi)
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
Situs Great Comission
http://www.greatcom.org/indonesian/
Arsip ICW 25 -- Penginjilan
http://www.sabda.org/icw/99-025.htm

Dan beberapa Situs yang meberikan 'guideline' dalam Bahasa Inggris:
•
•

Web-writing/webmaster resources http://www.web-evangelism.com
Making sense of life
http://www.soon.org.uk/
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Good News Bulletin
http://www.e-vangelism.com/

Silakan berkunjung, dan kami akan mendukung pelayanan anda dalam doa. Selamat
Melayani !!
Dari: David Sriyanto
>Terima kasih ICW yang selalu hadir. Melaluinya kami memperoleh
>berkat. Kiranya Allah sumber segala berkat senantiasa menyertainya.
>DS
Redaksi:
Amiiin, trims buat doanya ya...:)

Info Terbaru
•

•

•

MOHON DUKUNGAN DOA
Kami menerima titipan pokok doa dari Yayasan Pulihkan Indonesia, untuk
berdoa bagi:
Kerjasama YPI (Yayasan Pulihkan Indonesia) dan SMBI (Sekolah Misi
Bethany Indonesia) untuk menjangkau dan memenangkan suku-suku terabaikan
di Kalimantan hingga terbentuk kelompok cell di suku- suku tersebut.
Doakan dana Rp. 1 juta tiap bulan, yang diperlukan untuk
mengadopsi satu suku, untuk biaya pengutusan satu team untuk tinggal dan
hidup di suku tersebut. Pengutusan akan dilakukan bulan Agustus 2000.

Bagi anda yang membutuhkan informasi lebih lengkap silakan menghubungi Pdt. Ir.
Jarot Wijanarko <jarotwj@attglobal.net>
MARI PULIHKAN GEREJANYA DAN JANGKAU SUKU-SUKU YANG BELUM
PERCAYA
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Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,
Melalui surat-surat yang kami terima, ada pembaca ICW yang ingin mengetahui dan
ingin mengenal siapakah yang menaungi pelayanan ICW. Karena itu, ICW edisi kali ini
hadir khusus mengulas dan memperkenalkan [bagi yang belum kenal...:)] sebuah
yayasan Kristen yang selama ini "bertanggung jawab" untuk pelayanan publikasi ICW:
-- Yayasan Lembaga Sabda [YLSA] -http://www.sabda.org/misi/ylsa/
Ya! Kami yakin sebagian pembaca ICW tahu YLSA karena CD-ROM SABDA(c). [CDROM SABDA (Software Alkitab, Biblika dan Alat-alat) adalah OnLine Bible versi
Indonesia, yang anda bisa dapatkan secara GRATIS!! <G>< URL:
http://www.sabda.org/sabda/ atau EMAIL: <order-CD@sabda.org> ] Tapi selain ICW
dan CD-ROM SABDA(c), YLSA juga memiliki pelayanan- pelayanan lain. Ingin
mengenal YLSA lebih banyak? Silakan simak edisi ICW kali ini. Kalau makin kenal tentu
akan makin sayang dong, ya...:)
Akhir kata, dukungan doa dan partisipasi anda akan menambah semaraknya pelayanan
YLSA dan harapan kita semua adalah:
To God be the Glory...!
[Segala Kemuliaan kepada Allah!] Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

ICW [INDONESIAN CHRISTIAN WEBWATCH]

ICW adalah publikasi elektronik/newsletter yang memiliki kerinduan menolong
masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet agar dapat mengetahui sumbersumber informasi Kristen di internet (khususnya yang berbasis bahasa Indonesia), baik
tentang Situs Web, Milis, newsgroups, FTP, dan lain-lain. Pada pihak yang lain, ICW,
yang terbit secara berkala satu minggu sekali ini, juga ingin menolong agar
gereja/yayasan/persekutuan Kristen Indonesia yang memiliki sumber-sumber informasi
untuk dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kristen Indonesia guna
menunjang pekerjaan pelayanan mereka. Dengan kata lain, ICW ini berfungsi seperti
"TV Media/Guide" tapi untuk pelayanan elektronik Kristen Indonesia di internet.
Publikasi yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA ini disebarkan melalui sistem
jaringan I-KAN. Harapan ICW, pelayanannya dapat menjadi berkat bagi perkembangan
kekristenan di Indonesia, sehingga nama Tuhan akan semakin ditinggikan dan
dimuliakan.
Dalam Situs Web-nya, anda dapat membaca arsip-arsip ICW dari edisi perdananya
hingga edisi yang paling akhir terbit. Simak informasi selengkapnya, cukup dengan klik
alamat berikut ini:
http://www.sabda.org/icw/
[[Bila anda ingin menerima publikasi ICW secara teratur, kirimkan email kosong ke
alamat : <subscribe-i-kan-ICW@xc.org> Bila anda ingin berhenti <unsubscribe-i-kanICW@xc.org> Bila anda ingin teman-teman anda menerima publikasi ICW silakan
kirimkan daftar nama dan alamat e-mail ke <staf-ICW@sabda.org> ]]
•

WEBSERVANT-2000

Situs tutorial teknik perancangan Web yang satu ini memiliki lima kategori utama:
"Tutorial", "Referensi", "Tools", "Tips & Trik", dan "Links". Situs ini disusun untuk
mengantisipasi kurangnya sumber daya dan informasi tentang teknik perancangan web
bagi para perancang Web Kristen Indonesia. Bahkan melalui Situs ini, anda dapat
bergabung dengan Milis-milis Forum Diskusi yang mendiskusikan seputar Web
authoring/designing, seperti e-WebAuthor, e-WebMaster, dan lain-lain. Situs ini juga
berfungsi sebagai sumber informasi sekaligus katalisator dan pendorong bagi
peningkatan kualitas/ kuantitas Situs Web Kristen Indonesia maupun web
author/desainer Kristen Indonesia -- wow! siiip deh...! TGBTG!! Nah, apakah anda
seorang awam (pemula) atau pakar di bidang Web authoring? Segera klik saja alamat
di bawah ini:
http://www.sabda.org/w2000/
<subscribe-i-kan-WebAuthor@xc.org> (diskusi cara HTML)
<subscribe-i-kan-WebAuthor-Project@xc.org> (tutorial)
<subscribe-i-kan-WebMaster@xc.org> (sedang formasi)
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e-MISI & e-JEMMi

e-MISI [MENYEBARKAN INJIL ke SELURUH INDONESIA]
Situs e-MISI menyediakan sumber informasi dan referensi yang lengkap tentang misi
bagi masyarakat Kristen Indonesia. Dalam Situs ini selain anda bisa mendapatkan
sejumlah Link-link (200+) yang akan menolong anda menemukan berbagai sumber misi
di internet, anda juga bisa menyimak sumber-sumber bacaan berupa Pelajaran
Alkitab/PA Misi (2x12), Cerita-cerita Misi (48), Buku doa Misi "DOAKANLAH ASIA" dan
Arsip-arsip publikasi elektronik e-JEMMi. Selain itu, e-MISI juga menyelenggarakan
Kelompok Tumbuh Bersama (e-KTB MISI), dll. Ingin tahu informasi lengkapnya?? Ikut
e-JEMMi, atau berkunjung ke alamat berikut:
http://www.sabda.org/misi/
e-JEMMi [JURNAL ELEKTRONIK MINGGUAN MISI]
Apakah e-JEMMi? e-JEMMi adalah "jurnal" misi elektronik pertama di Indonesia yang
diterbitkan oleh e-MISI dan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga SABDA (lewat IKAN) yang memuat berita dan cerita dari dunia misi dan perkembangan pelayanan misi
(baik dari dalam maupun luar Indonesia), juga disajikan sumber-sumber informasi misi
yang bisa dipakai untuk memperluas wawasan misi, bisa diambil/dikutip /dicetak untuk
bahan warta gereja, sekaligus bisa menjadi sumber pokok doa kita. Sampai saat ini eJEMMi telah memasuki tahun ketiga masa penerbitannya. Seluruh arsip terbitan eJEMMi bisa anda dapatkan di Situs Arsip e-MISI:
http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
Nah, tunggu apa lagi? Ladang sudah menguning siap untuk dituai!! Pertanyaannya;
apakah anda dipanggil untuk bekerja di ladangNya? Mat. 9:37-38 (
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Mat/T_Mat9.htm 9:37 ) Jika anda ingin tahu tentang
pelayanan misi dan tentang karya Allah di Dunia, silakan berlangganan publikasi eJEMMi, kirim email kosong ke:
<subscribe-i-kan-misi@xc.org>
•

PESTA [PENDIDIKAN ELEKTRONIK STUDI TEOLOGIA AWAM]

PESTA adalah kursus teologi awam jarak jauh (distance-education) yang
diselenggarakan secara online oleh In-Christ.Net dan YLSA. Melalui kursus teologi
awam ini peserta akan didorong untuk aktif belajar dan berdiskusi tentang kebenaran
Firman Tuhan sehingga mereka diperlengkapi dengan pengetahuan Alkitab yang cukup
untuk dapat bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa dan dapat melayani orang lain.
PESTA dimulai hampir satu setengah tahun yang lalu (Maret 99), sekitar 200 orang
telah mengikuti sistem Pendidikan Jarak Jauh ini -- ada Kursus/Kelas Virtual (KV),
Kursus Tertulis (KT) dan sedang membuat program dan bahan untuk Kursus Web (KW).
Informasi lebih lengkap tentang PESTA, seperti Visi, Misi, persyaratan dan bagaimana
pelaksanaan Kursus ini, bisa anda dapatkan dengan mengunjungi Situs PESTA (atau
mendaftar dengan alamat email dibawah):
http://www.in-christ.net/
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Nah, jika anda adalah orang awam yang rindu belajar Firman Tuhan dan rindu
diperlengkapi untuk melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada anda,
silakan menulis surat ke Naomi di alamat:
<Staf-PESTA@sabda.org>
•

DAN LAIN-LAIN ...

YLSA mempunyai banyak Situs Web, Proyek dan Pelayanan lain (termasuk
kerjasama/konsultasi/kemitraan) yang tidak mungkin diulas satu per satu; Beberapa
diantaranya adalah:
http://www.sabda.org/misi/sabda/
http://www.sabda.org/misi/mik/
http://www.sabda.org/misi/binaanak/
http://www.in-christ.net/sh/
http://www.rbcasia.org.sg/gb/
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/
dlll.... :) ... Maaf bagi yang tidak didaftar/diulas.

Seputar Milis
Dalam kolom Seputar milis kali ini, kami ingin memperkenalkan pelayanan sistem
jaringan Milis I-KAN yang dibangun oleh YLSA. Juga terdaftar Milis paling aktif yang
saat ini sedang memakai pelayanan sistem I-KAN.
•

I-KAN [INTERNET -- KOMPUTER ALKITAB NETWORK]

I-KAN adalah sebuah sistem jaringan mailing list (Milis) yang mempunyai visi untuk
menjadi infrastruktur, katalisator, dan pendukung pelayanan elektronik Kristen
Indonesia melalui media internet. I-KAN dibentuk pada bulan Desember 1996 dan
memulai kegiatannya pada pertengahan tahun 1997 dengan "CyberGKI" sebagai Milis
pertama yang memakai fasilitas sistem ini. Secara struktural, Milis-milis di dalam sistem
I-KAN tersusun atas tiga bagian, yaitu:
1. Publikasi Elektronik,
2. Forum Diskusi Elektronik [Umum] dengan tema-tema yang relevan dengan
kehidupan dan Pelayanan Kristen, dan
3. Forum Diskusi Elektronik [Untuk/Khusus] yang dibuat khusus untuk medukung
dan menolong pelayanan gereja/yayasan/persekutuan Kristen.
Hingga kini, I-KAN merupakan jaringan mailing list Kristen Indonesia terbesar dengan
anggota lebih dari 15.000+ unique user didalamnya. Informasi yang sudah "out-of-date"
(Jun 99) tentang I-KAN, dapat dibaca dalam Situs Web-nya di alamat:
http://www.sabda.org/i-kan/
http://www.sabda.org/i-kan/join.htm (formulir berlangganan)
•

MILIS-MILIS DALAM SISTEM I-KAN
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Selama beberapa tahun terakhir ini sistem I-KAN "diam-diam" telah sangat aktif
mendukung pelayanan elektronik untuk berbagai gereja, yayasan, persekutuan dan
kelompok-kelompok Kristen Indonesia dalam menyediakan berbagai fasilitas baik dalam
bentuk Milis Forum Diskusi Elektronik maupun Milis Publikasi Elektronik. Untuk
mengetahui seberapa aktifnya I-KAN (Juli 2000), berikut ini adalah daftar sebagian
besar dari Milis yang memakai sistem I-KAN:
peserta
Publikasi Elektronik
15000+
5000+

Nama Milis

Deskripsi singkat

1500+

i-kan-icw
i-kan-misi
i-kan-akar-renunganharian
i-kan-humor

500+

i-kan-binaanak

435

i-kan-untuk-yba
i-kan-untuk-mecybergki
i-kan-buah-doa
i-kan-akar-santapanharian
i-kan-untuk-reformed
i-kan-untuk-jaffray
i-kan-untuk-orpc-news
i-kan-pesta
sabda-net-info

3300+

371
274
211
156
115
100
288
5500+
Forum Diskusi
"UMUM"
116

i-kan-wanita

210

i-kan-ayahbunda

296

i-kan-software

287

i-kan-webauthor

???

i-kan-webmaster

392

i-kan-binaguru

217
3500+

i-kan-manajemen
sabda-net-support

(ICW: Indonesian Christian Webwatch)
(Jurnal Elektronik Mingguan Misi)
(e-RH: Renungan Harian oleh Gloria)
(e-Humor: Humor 'kristen' yang bersih)
(e-BinaAnak: untuk Guru Sekolah
Minggu)
(e-YBA: Publikasi Yayasan Bina Awam)
(publikasi CyberGKI; sudah nonaktif)
(e-KJDN: buletin doa KJDN, dll)
(e-SH: Santapan Harian oleh PPA)
(Artikel teologia dan reformed)
(Berita Bulanan dari STT Jaffray)
(News Orchid Road Presbyterian Church)
(Info PESTA dan Kursus Elektronik)
(Info/Update dan triks+tips CD SABDA)

(hanya wanita bisa ikut diskusi akrab ini)
(ttg keluarga, kesehatan, anak; 7
Dokter!!)
(ttg dunia software, komputer, internet ..)
(diskusi/tanya/belajar tentang web
authoring)
(isu manajemen situs web/mastering;
Sept2000)
(diskusi guru SM; akan dimulai Sept
2000)
(saat ini tutup -- perlu moderator baru)
(forum untuk diskusi & tanya jawab CD
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29
Forum Diskusi
"UNTUK"
449
69
??
86
23
52
28
67
110
99
140
22
50
76
37
283
88
225
102
47
90
Pendidikan
Elektronik
200+
200+
73
47
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SABDA)
(hanya untuk moderator sistem I-KAN)

i-kan-moderator

i-kan-untuk-cybergki

(CyberGKI dan jemaat GKI)
(Ebenezer Presbyterian Church of
i-kan-untuk-epcf
Fresno)
(F.G.BusinessMen; akan mulai Sept
i-kan-untuk-fgbmfi
2000)
i-kan-untuk-giinet
(khusus jemaat GII)
i-kan-untuk-gkatrinitas (khusus jemaat GKA Trinitas)
i-kan-untuk-gkimy
(khusus jemaat GKI Manyar)
i-kan-untuk-gkp
(khusus jemaat GK Pasundan)
i-kan-untuk-gkpb
(khusus jemaat GK Perjanjian Baru)
i-kan-untuk-mahasiswa (untuk mahasiswa dimanapun)
i-kan-untuk-navigator
i-kan-untuk-navs-alum (Untuk pelayanan Navigator)
i-kan-untuk-navskampus /
i-kan-untuk-navs-staf /
i-kan-untuk-orpc
(Orchid Road Pres. Church; Singapore)
i-kan-untuk-orpc-korem (Pemuda dan Remaja dari ORPC)
i-kan-untuk-pantekosta (Pantekosta-Net)
i-kan-untuk-penabur
(yang berhubungan dlm BPK Penabur)
i-kan-untuk-revival
(RTM -- Revival Total Ministries)
i-kan-untuk-siswa
(untuk mahasiswa dimanapun)
i-kan-untuk-stmaria
(PDKK St.Maria)
i-kan-untuk-wpc
(dari jemaat/simpatisan WPC Australia)

i-kan-webauthorproject
i-kan-pesta-*
i-kan-pesta-tertulis
i-kan-misi-diskusi

(Tutorial untuk belajar HTML, dll.)
(PESTA: KV -- kursus/kelas virtual)
(PESTA: KT -- kursus Alkitab tertulis)
(e-KTB MISI: Kelas/KTB virtual ttg Misi)

Jika anda rindu berlangganan atau bergabung dengan Milis-milis di atas, maka tinggal
ketik "subscribe" di depan nama Milis yang anda maksud dan kirim email kosong tsb.
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contoh : ingin bergabung dengan Milis "i-kan-mahasiswa", maka kirim ke: <subscribe-ikan-mahasiswa@xc.org>
•

INGIN MEMBUKA MILIS BARU?

Bagi anda yang mau membuat Milis baru baik untuk gereja, organisasi Kristen,
persekutuan, kelompok doa, atau lainnya, sistem I-KAN menyediakan sarana untuk
mewujudkan keinginan tsb. Apa saja syarat nya? Silakan berkirim surat kepada:
<info-milis-I-KAN@sabda.org>

Liputan Dunia Internet: Membuat Database Alamat Situs
Web (Microsoft Access 2000)
Lama-lama, alamat Situs Web yang disimpan dalam Bookmark atau Favorites semakin
banyak, dan anda mulai kesulitan mencari yang anda butuhkan. Memang, anda dapat
membuat subfolder untuk mengatur alamat-alamat Situs Web tersebut. Namun, kadangkadang sebuah Situs bisa dikelompokkan dalam beberapa kategori. Nah, bagaimana
kalau alamat-alamat Situs tersebut dikelola dalam database saja?
Database Access 2000 adalah salah satu program yang memungkinkan anda
mengelola alamat Situs Web dengan lebih baik. Anda dapat mendefinisikan field-field
yang hendak direkam sesuai selera dan kebutuhan. Misalnya anda ingin merekam
nama Situs, alamat URL, keterangan, kategori, dan sebagainya. Untuk menyimpan
alamat URL tersedia tipe data Hyperlink.
Dengan menyimpan alamat Situs Web ke dalam tabel database, anda bisa
mengunakan feature pengelompokkan data, seperti query, filter, sort, dan lain-lain,
untuk mengorganisasikan alamat-alamat tersebut jika hendak menuju ke suatu alamat
Situs di Internet, anda tinggal meng- klik alamat URL-nya yang tersimpan dalam
Hyperlink, maka browser default anda akan otomatis diaktifkan untuk menampilkan isi
Situs yang dimaksud.
Sumber: Info Komputer, Juli 2000

Stop Press
•

OPPSS...!! DOBEL !! -- LYRIS versi 4.0

Minggu lalu anda mungkin menerima kiriman ICW dobel, atau lebih. Oooopps...jangan
keburu marah dulu! Itu bukan hal yang sengaja dilakukan. Saat itu, sistem pengiriman
sedang mengalami perubahan (baru upgrade ke Lyris 4.0, yang ternyata punya "bug" -tidak bisa kirim secara benar ke milis "turunan/anak"). Karena itu proses pengiriman
ICW sedikit mengalami gangguan dan orang mendapat kiriman ICW dari setiap milis IKAN yang diikuti <adduuuhhhh>. Minggu ini sistem pengiriman ICW telah diubah total
dan akan kembali normal -- setiap orang/alamat sudah didaftar kembali ke "i-kan-ICW"
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dan tidak akan lagi menerima kiriman dobel ... kecuali anda terdaftar dengan beberapa
alamat email yang berbeda.

Bursa Pariwara
•

SEMINAR FREE SEX DAN NARKOBA

GBI Sulung Surabaya akan diadakan seminar dengan tema "Seminar Free Sex dan
Narkoba" besok pada:
Hari, tanggal : 17 Agustus 2000
Pukul
: 09.00 - 17.00
dr. Andik Wijaya
Pembicara :
Ibu Ruyandi Hutasoit
Rp 10.000 per orang
Pendaftaran :
Hubungi Sekretaris Panitia Seminar GBI Sulung
Email
: gbsulung@mitra.net.id

Surat Anda
Dari: Sudi
>Shalom,
>dengan senang saya ingin memberitahukan bahwa kami memiliki website
>yang dapat diakses di alamat
http://www.geocities.com/sudi_ariyanto/MEBIG_Indonesia.html
>Di sana ada beberapa informasi berkaitan dengan pelayanan anak-anak
>dan juga ada forum komunikasinya. Silakan kunjungi dan berikan
>masukan untuk perbaikan dan pengayaan.
Redaksi:
Pasti, apalagi jika anda mengirimkan review-nya... Redaksi akan senang sekali
memuatnya di ICW edisi mendatang! Kami tunggu, ya.... :)
Dari: Jannus P.S
>Dimana saya bisa mendapatkan situs info dan peta Jendela 10/40 secara
>akurat dan detil dengan format yang bisa ditransfer ke MS. Visual
>Basic dan aplikasi multimedia yang sederhana. Terima kasih
Redaksi:
Ada beberapa Situs yang dapat anda kunjungi, antara lain:
•
•
•

Situs e-JEMMi edisi 019-2000 < http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ >
Situs Global Harvest < http://www.globalharvest.org >
Situs Global Prayer News < http://www.wpccs.org/ >
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Situs Observatory < http://www.wpccs.org/observatory >
Situs Missions Network News < http://www.gospelcom.org/mnn/ >
Situs Misssions Frontiers < http://www.missionfrontiers.org/ >
Situs USCWM < http://www.uscwm.org/ >
Situs BOMM < http://www.calebproject.org/bomm/indexdb.htm >

Situs-situs tersebut memuat informasi tentang Jendela 10/40, dll. Untuk masalah format
dan transfer dalam bentuk MS Visual Basic dan aplikasi multimedia dapat anda cari
sendiri dalam Situs-situs tersebut, atau tanya di e-Software ;-) untuk caranya. Selamat
berkunjung ke situs di atas, dan jangan lupa untuk bagi-bagi info dan hasil-nya... :) ... ...
ICW juga akan senang untuk menerimanya/menyebarkannya!!
Dari: Sartika
>Terima kasih ya buat infonya.... Banyak yang didapat nich di ICW
>'Met melayani terus. Tuhan memberkati.......:)
> "Never afraid of giving up your best,
> and God will give you His better."
Redaksi:
Trims atas doanya dan amin..., Amin, AMIN !!!! Jangan lupa "bagi-bagi" berkat yang
telah anda terima itu ke saudara- saudara seiman yang lain. GBU-2

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS-SITUS DALAM MIK

[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
E-Mail
URL

: diaspora.ministry@
: http://www.geocities.com/diaspora_ca/home.html
GOD LOVES YOU! Jesus died and rose again to give
YOU eternal life! He want to use YOU in His kingdom!
Komentar : "pray ye therefore the Lord of the harvest, that He will
send forth labourers unto His harvest. *Proclaim Christ
BOLDLY until He comes!
E-Mail
URL

: EDI@
: http://www.gsja-grogol.or.id
Informasi-informasi mengenai Gereja Sidang Jemaat
Komentar : Allah Grogol dapat anda lihat disini. Motto gereja
"Dipulihkan untuk Memulihkan"
E-Mail
: rudy@
URL
: http://www.sangkakala.com
Komentar : Situs ini punya misi yang cukup bagus, yaitu
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E: tantjesiong@
Mail
URL

: http://www.geocities.com/kalam_kudus

229

ICW 2000

ICW 075/Agustus/2000: Pers Indonesia
Salam Kasih
Merdeka !!

Tanpa disadari negeri ini telah mengalami "kemerdekaan" dari tekanan dan ikatan
bangsa lain selama 55 tahun. Hanya karena kasih karunia Allah, maka hal itu dapat
terjadi, puji Tuhan!
Namun ironisnya, sekalipun sudah hidup di negeri yang telah merdeka, masih banyak
orang merasa belum "merdeka" sepenuhnya. Ada banyak ikatan dan tekanan lain yang
"membelenggu dan mengikat" kehidupannya. Bagaimana seharusnya sikap orangorang yang sudah mengalami "kemerdekaan sejati" di dalam Kristus? Rindukah anda
menolong mereka- mereka yang masih hidup dalam ke-tidakmerdeka-an?
Dalam kesempatan di HUT RI ke 55 kali ini kita akan bersama-sama mengingat kembali
apa yang telah Tuhan kerjakan bagi bangsa ini, namun lebih daripada itu, kita akan
bersyukur untuk apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan dalam hidup kita. Selain itu,
dalam edisi ini, kita juga akan sedikit mengulas tentang kiprah Pers Indonesia. Apakah
mereka juga telah mengalami "Kemerdekaan" di Indonesia Merdeka ini?
Oke! Selamat merayakan hari ulang tahun kemerdekaan negeri kita tercinta dan
selamat menikmati edisi 75 ini. Semoga menjadi berkat bagi pembaca semuanya.
Dalam kasihNya,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
Situs Majalah Online Kristen
•

BAHANA ONLINE

Telah hadir Situs "BAHANA Online Magazine" dalam rangka ikut "menceriakan" dunia
cyber Kristen Indonesia. Majalah BAHANA adalah majalah rohani Kristen yang biasa
dikenal melalui versi cetaknya. Situs ini adalah sebuah terobosan baru dalam
memberikan kemudahan bagi para pengguna internet mengikuti berita terbaru dan infoinfo menarik seputar kekristenan di Indonesia. Pengunjung Situs ini akan dihantar ke
beberapa halaman yang tersedia yaitu: halaman "Ambang", "Berita", "Bianglala",
"Sorotan", "Jumpa Mitra", "Jentera", "Pesona Firman", "Problem Anda", "Artikel", dll.!
Karena masih "baru", maka untuk sementara para netters hanya dapat membaca dua
arsip BAHANA terbitan bulan Juni dan Juli. Silakan anda berkunjung dan sekaligus
memberikan saran-saran untuk perbaikan di alamat berikut ini!
http://www.bahana-magazine.com/
•

WARNING NEWS ONLINE

Senada dengan majalah BAHANA, Joshua Generation Ministries (JGM) juga
mengeluarkan sebuah Situs majalah Kristen bernama "Warning News." Situs ini adalah
versi online dari majalah "Warning" yang diterbitkan sekali per bulan oleh JGM. Dalam
Situs ini, anda dapat menjumpai halaman "Agenda", "Keluarga", "Gaya Hidup",
"Galery", "Hidup Berjemaat", "Gardu Profesi", "Job Info", dll. Banyak judul artikel yang
dapat anda temui yang akan dilink ke arsip edisi-edisi majalah "Warning" yang telah
diterbitkan sebelumnya. Nah, kunjungi Situs ini di alamat:
http://www.warningnews.com/

Situs Berita/Pers Umum
•

ANTARA ONLINE

Salah satu media pers terbesar di Indonesia, ANTARA, juga menerbitkan berita-berita
aktual hariannya melalui internet. Situs berita yang dikelola oleh kantor berita ANTARA
ini bukan hanya menyediakan dan meliput berita-berita aktual saja, melainkan juga
menyediakan fitur- fitur seperti: English Version, Forum Diskusi, ChatRoom, Cari Berita,
dll. Disediakan juga sejumlah link ke beberapa sumber informasi seperti: Informasi
Saham, Valuta Asing, dan Katalog Perusahaan. Di samping itu masih ada banyak
informasi lain yang dapat anda peroleh dan baca dalam Situs ini. Segera arahkan
browser anda ke sana...!
http://www.antara-online.com/indonesian.asp
•

KAMPUS DETIKCOM
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Portal terkenal Indonesia, DETIKCOM, sebelumnya adalah "tabloid online" pertama di
Indonesia. Dan saat ini, sebagai portal, DETIKCOM juga menyediakan ruang dan
fasilitas khusus bagi dunia "pers kampus" untuk mengembangkan karya jurnalistiknya
melalui internet. Nah, untuk keperluan itu, Detikcom menyediakan "KampUs", sebuah
halaman khusus yang berisi beberapa fitur dari dunia mahasiswa, seperti: Berita,
Gagasan, Sosok, Bea Siswa, Part Time Job, Canda Kampus, Pers Kampus, Chat
Kampus, dll.. Asyik, kan? Oke, bagi kampus-kampus di Indonesia yang ingin rame-rame
bikin pers kampus, silakan cepat-cepat kunjungi alamat berikut ini:
http://www.detik.com/kampus/

Seputar Milis
•

CYBER CHURCH

Milis Cyber Church menamakan dirinya sebagai "gereja maya" tanpa tembok pemisah
[non denominasi] dan terbuka sepenuh waktu [24 Jam!]. Ya! Milis ini memberikan
pelayanan seperti layaknya sebuah gereja kepada para anggotanya. Terbuka bagi
siapa saja yang ingin bersekutu dengan rekan-rekan seiman dalam Tuhan.
Menyediakan sarana konseling, online prayer, christian news, fellowship, music
ministry, dsb. Untuk bertanya lebih lanjut anda bisa menghubungi admin Milis ini yaitu
Bp. Petra Kuo <choose@writeme.com>
Untuk bergabung, segera kirimkan email kosong ke alamat:
<cyberchurch-subscribe@makelist.com>
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Liputan Dunia Internet: Berbagai Bentuk Pembajakan
Piranti Lunak

Awas! Hati-hati! Ternyata bukan kaset atau CD musik saja yang sering menjadi korban
bajakan, kini tidak sedikit orang yang sering dikecewakan karena mendapat piranti
lunak bajakan! Nah, beberapa "aktivitas" di bawah ini adalah termasuk "usaha"
pembajakan piranti lunak. Seandainya hal-hal tersebut pernah menimpa kita [atau
bahkan pernah kita lakukan...:(] , mungkin kini saatnya kita koreksi diri:
1. Pemuatan Hard Disk [Hard Disk loading]
Terjadi saat penjual komputer memuat salinan program piranti lunak yang tidak
sah ke hard disk komputer yang dibeli oleh konsumen, sebagai rangsangan bagi
konsumen untuk membeli perangkat PC dari penjual tersebut. Penjual ini tidak
menyediakan disket/CD-ROM asli, dokumentasi atau persetujuan lisensi, yang
seharusnya diberikan bersama-sama dengan copy program yang legal. Dengan
demikian konsumen, tanpa mereka sadari, menerima piranti lunak ilegal yang
telah diinstal di Hard Disk.
2. Softlifting
Tejadi jika copy ekstra piranti lunak dibuat di dalam suatu lembaga untuk dipakai
oleh karyawannya atau untuk dibawa pulang. Menukarkan disket/CD dengan
rekan-rekan di dalam maupun di luar perusahaan juga termasuk dalam kategori
pembajakan ini.
3. Pemalsuan piranti lunak (Software counterfeiting)
Penggandaan ilegal seluruh paket piranti lunak dan dijual dalam kemasan yang
dibuat sedemikian rupa sehingga tampak asli. Bentuk lain pembajakan ini adalah
kompilasi berbagai judul piranti lunak tiruan yang dikemas dalam satu CD-ROM
secara ilegal dan dipasarkan dengan nama yang berbeda. Berbeda dengan
pelanggaran yang terjadi dalam perusahaan, pemalsu piranti lunak beroperasi
murni untuk keuntungan, tanpa mengindahkan pemilik hak cipta produk yang
dipalsukan.
4. Penyewaan piranti lunak
Dikenal tiga bentuk pembajakan melalui penyewaan piranti lunak : produk yang
disewa untuk digunakan pada komputer di rumah atau di kantor penyewa; produk
yang disewakan melalui mail order dan produk yang dimuat dalam komputer
yang disewa untuk waktu terbatas.
5. Downloading ilegal melalui BBS/Internet
Terjadi melalui downloading piranti lunak sah melalui hubungan modem ke
buletin elektronik adalah bentuk lain pembajakan. Pembajakan ini tidak sama
dan jangan disalah artikan dengan penggunaan piranti lunak yang diberikan di
public domain, ataupun fasilitas shareware yang digunakan bersama.
Sumber: dari Arsip diskusi e-software dan CD-ROM SABDA
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HAPPY ANNIVERSARY ... ^_^

Pada kesempatan ini seluruh Redaksi ICW mengucapkan:
***** HAPPY 10 YEARS ANNIVERSARY *****
Kepada:

“

Ibu Yulia Oenijati [staf Editorial ICW] dan Suami, yang merayakan ultah nikahnya
yang ke sepuluh pada tgl. 17 Agustus. Merdeka..!!! :)
"Telah dibawanya aku ke rumah PESTA, dan panjinya di atasku adalah cinta."
***** HAPPY 10 YEARS ANNIVERSARY *****

”

—Kid 2:4—
•

RALAT

Dalam edisi 074, dalam kolom 'Seputar Milis-Milis' di bagian "MILIS-MILIS DALAM
SISTEM I-KAN" tertulis :
-- Forum Diskusi "UNTUK" -... i-kan-untuk-gkimy (khusus jemaat GKI Manyar)
seharusnya:
... i-kan-untuk-gkimy (khusus jemaat GKI Maulana Yusuf)
... i-kan-untuk-gp2000 (Forum Diskusi Antar Pemuda GPIB) [mohon maaf karena milis
gp2000 ini terlewatkan]
Redaksi mohon maaf atas kesalahan tsb. Dengan dimuatnya ralat ini, maka kesalahan
telah kami perbaiki. Terima kasih atas perhatiannya.
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"Aduuuh, kesel banget deh! Saat sedang kerja offline, dialer connection terus-terusan
muncul meminta untuk go online?"
Pernah mengalami hal itu juga? Memang, jika hal tersebut terlalu sering terjadi, sudah
tentu anda akan kesal dan melampiaskan kekesalan itu pada tombol mouse dengan
meng-klik tombol Cancel keras-keras.
Untuk mengatasinya, cobalah memilih menu Tools*Internet Options. Klik pada tab
Connections, lalu pilih opsi Never dial a connection.
Sumber: Internet, Juli-Agustus 2000

Surat Anda
Dari: Maria L. Houchin
>Shalom, Staff
>Apakah dapat muat web ICF San Diego ke list kalian? Thanks.
>
http://members.home.net/icfsd/index2.htm
Redaksi:
Yup!! Dengan senang hati. Tolong kirim review Situsnya ke kami, ya!!
Dari: Joel
>Hallo, apa kabar? Aku Joel,
>edisi yg lalu aku baca ada alamat chat di internet untuk org Kristen
>di Indonesia, sayang aku belum sempat catat udah keburu kehapus.
>Tolong dong, aku dikirimin lagi! Plzzz
>Thanks for your help, and Jesus bless you !
Redaksi:
Untuk lihat arsip ICW edisi "chatting" (no. 72) anda akan bisa kunjungi alamat Situs ini:
http://www.sabda.org/icw/00-072.htm [Red.; Maaf kalau "index" di arsip belum diupdate
... direncanakan untuk minggu depan ... mungkin.]
Dari: David Handriyanto
>Dari semua gereja yang ada diluar negri, ada gereja lain yang ingin
>kami ketahui; yaitu gereja atau persekutuan Indonesia di New Zealand.
>Demikian, kami mengharapkan ada informasi itu. Tuhan memberkati.
Redaksi:
Oi...redaksi juga ingin tau nih !! Kalo ada pembaca yang tau, segera kirim infonya ke
redaksi ya. Pasti menjadi berkat buat Sdr. David dan pembaca yang lain.
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Dari: Chandra Metta
>Saya ingin menanyakan, apakah ICW mempunyai informasi atau bahan-bahan
>untuk Kelompok Sel? Atau apakah ada situs yang memuat informasi
>tentang Kelompok Sel? Terima kasih sebelumnya atas jawaban yang akan
>diberikan. Tuhan memberkati

Redaksi:
Untuk bahan-bahan/materi seputar kelompok sel dapat anda baca dalam Situs GKPB:
http://www.geocities.com/Athens/6884/ Kalau ada lain, ICW ingin tahu sebagai bahan
untuk menulis artikel! Kami disini akan terus mencari ... silakan menolong :-)

Info Terbaru
•

SITUS BARU GERAKAN PEMUDA GPIB -- "MENITI JALAN BERLIKU: ..."

Berikut ini adalah informasi dari Sdr. Viking Karwur <zappixel@> tentang dua Situs baru
BPK Gerakan Pemuda GPIB:
1. Dalam rangka merayakan ulang tahun emas (50 Tahun) BPK Gerakan Pemuda
GPIB pada 15 Juli 2000 yang lalu, bersama-sama dengan Ibadah Syukur Agung
di Jakarta telah meluncurkan *Buku Sejarah Perjalanan Pelayanan 50 Tahun
BPK Gerakan Pemuda GPIB* yang berjudul:
"MENITI JALAN BERLIKU: PEMUDA GPIB PILAR GEREJA DAN BANGSA"
yang dapat diakses di alamat:
http://menitijalanberliku.cjb.net
2. Pada tanggal 5 Mei 2000 di Surabaya, telah diluncurkan GP-Mail! "Free Web
Based e-mail" untuk anggota BPK Gerakan Pemuda GPIB. Situs GP-Mail dapat
anda kunjungi di alamat:
http://www.gpgpib.i-p.com
•

UPDATE SITUS-SITUS DALAM MIK

E-Mail :
URL :

Exousia@
http://youth.tux.nu
web sitenya Youth GPPS-Palu, berisi tentang visi dan misi, kegiatan, ++
Komentar: lainnya.. walaupun masih dalam tahap pengembangan tetapi cukup layak
untuk disimak. Tuhan memberkati!
E-Mail : ishaknatan@
URL :
http://www.geocities.com/ishaknatan/Indo/sinisana.htm
Komentar: Banyak bahan untuk membina iman
E-Mail : chandra@
URL :
http://www.angelfire.com/stars/uk3unitomo/
Komentar: salah satu situs Unit Kegiatan Mahasiswa kristen di Indonesia
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Salam Kasih
Shalom,
Apakah yang Alkitab katakan tentang seks? Mungkin anda bertanya- tanya, "ah.....
emang Alkitab juga berbicara tentang seks?" Mengapa tidak? ICW edisi kali ini akan
mengulas sedikit tentang seks dan bagaimana seharusnya anak-anak Tuhan
menghindarkan diri dari dosa seks yang adalah kekejian di mata Tuhan.
Menjaga kemurnian dalam pergaulan adalah hal yang harus dilakukan. Ada kalanya
menjaga kemurnian itu menjadi sangat sulit. Tapi kita tidak boleh menyerah! Untuk
dapat berhasil dalam setiap peperangan melawan godaan dosa seksual kita harus
dekat dengan Tuhan dan memakai Firman Tuhan sebagai senjata kita, maka kita pasti
akan menang. Seks adalah pemberian Tuhan yang indah jika kita melakukannya dalam
ikatan pernikahan yang suci. Tetapi di luar pernikahan seks akan menjadi malapetaka
yang menghancurkan.
Jika anda mendapat berkat dari sajian ICW kali ini, sebaiknya jangan anda simpan
untuk diri sendiri...:), tapi bagikan pada Saudara-saudara yang lain, setuju?
Tuhan memberkati,
Redaksi ICW
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Selintas Situs Web
•

SAHABAT SURGAWI

Telah diluncurkan Situs "Sahabat Surgawi"!! Situs ini cukup padat isinya karena di
dalamnya memuat berbagai macam informasi penting, misalnya jadwal-jadual kegiatan
gereja (KKR, KPI, kebaktian minggu) dari hampir seluruh gereja yang berlokasi di
Jakarta. Situs ini juga memuat info tentang kaset-kaset rohani terbaru dari seluruh
studio rekaman lagu rohani di Indonesia. Bahkan tersedia juga info tentang majalah
Kristian yang terbit di Indonesia. Jika anda ingin mendapatkan kesegaran rohani anda
bisa menengok ke halaman yang berisi kumpulan kesaksian dan renungan. Untuk anda
yang ingin mengirimkan pokok doa untuk didoakan anda juga bisa melakukan lewat
Situs ini. Situs ini cukup ramai dikunjungi, karena telah terbukti dikunjungi oleh orangorang Kristen lebih dari 25 negara dari 5 benua. Oke, anda juga harus cepat-cepat
kunjungi Situs ini di:
[Kiriman: Tri Purwito]
http://www.sahabatsurgawi.net
•

REMAJA GKI

Sekalipun namanya Homepage Remaja GKI, Situs ini bukan hanya layak dikunjungi
oleh para remaja saja. Bahkan bisa dikatakan Situs ini juga cocok untuk para pembina
remaja, karena didalamnya berisi banyak informasi dan materi tentang pelayanan
remaja. Halaman yang tersedia dibagi dalam judul-judul seperti: Galeri Makalah, Galeri
Metode, Tip Bina Remaja, Persekutuan Remaja GKI, Kumpulan lagu-lagu, Derap
Remaja, Cool Link, dan masih banyak lagi! Situs ini sederhana tapi apik, apalagi isinya
... wow! Pastikan anda kunjungi Situs ini, Oke?
http://come.to/remaja
•

MUDIKA-KKIS

Situs Mudika-KKIS dibuat oleh persekutuan pemuda Katolik Indonesia yang ada di
Singapura. Persekutuan Mudika-KKIS ini anggotanya cukup besar karena ada kira-kira
300 orang. Banyak informasi yang bisa anda dapatkan dari Situs mereka, khususnya
tentang macam-macam kegiatan rohani yang mereka lakukan, misalnya acara pujian
dan penyembahan, retreat, misa berbahasa Indonesia, PA dan paduan suara. Tapi
selain itu ada juga kegiatan lain, misalnya, olah raga tenis dan badminton, nonton film
bersama, atau bersepeda di sepanjang Pantai Timur, dsb. Bila anda tertarik untuk tahu
lebih detail informasi jadual misa dan lain-lain, silakan kunjungi alamat ini:
http://members.xoom.com/mudikakkis/default.htm
http://members.xoom.com/mudikakkis/about.htm
•

WASIAT ONLINE

Situs Wasiat Online adalah Situs yang menyajikan bahan-bahan renungan harian yang
akan sangat menolong kita bertumbuh dari hari ke hari. Melalui Situs ini kita akan
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disuguhi renungan yang "kadang- kala" memasang topik khusus dalam satu bulan.
Sebagai contoh, bulan maret 2000 Wasiat Online menyajikan topik tentang "Kasih
Allah" yang ditulis oleh Pdt. Dr. Junus N. Atmarumeksa. Sehubungan dengan bahasan
ICW edisi kali ini, ada satu renungan dengan judul "Hanya Boleh dalam Ikatan Nikah".
Renungan ini dapat anda baca dalam edisi Mei 1997 dalam topik "Permasalahan
Keluarga Kristen". Meskipun merupakan tulisan lama, namun ini merupakan sebuah
renungan yang perlu dibaca ulang oleh para muda-mudi jaman sekarang karena
berbicara tentang pentingnya menjaga kekudusan dalam pergaulan modern saat ini.
Untuk membaca langsung isi renungan tsb, dan renungan-renungan lainnya, silakan
kunjungi alamat berikut:
http://www.gki.or.id/wasiat/w970500.htm (Tema Mei 1997)
http://www.gki.or.id/wasiat/w970510.htm (10 Mei 1997)
http://www.gki.or.id/wasiat/w000800.htm (Bulan Agustus 2000)
http://www.gki.or.id/wasiat/ (HomePage dan Indeks)

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

KRISTEN SEJATI e-FORUM

Ini adalah forum non-denominasi untuk orang-orang Kristen Indonesia. Forum ini
dipakai sebagai ajang untuk saling share informasi dan diskusi seputar tantangan dan
kesempatan menjadi orang Kristen di Indonesia sesuai dengan terang Firman Allah dan
telah dinyatakan dalam Tuhan Yesus Kristus.
Dengan menjadi anggota forum ini, anda dapat:
•
•
•

mengirim posting (baik memakai bahasa Indonesia ataupun Inggris) berbagai
informasi, pertanyaan dan opini.
menerima jawaban dan komentar dari posting yang anda kirimkan.
menjawab pertanyaan yang diposting oleh anggota lain. Tujuan utama dari forum
ini adalah untuk membina dan memperkuat iman, harapan dan kasih dalam
Yesus Kristus, Tuhan kita.

Anda dapat bergabung dalam Kristen Sejati e-Forum dengan mengirim email kosong ke
alamat:
<kristensejati-subscribe@egroups.com> atau berkunjung ke Situsnya di :
http://kristensejati.faithweb.com/
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Liputan Dunia Internet: Filtrasi Terhadap Situs "XXX"

Komisi Child Online Protection Act (COPA) akan mengajukan usul pembentukan
sebuah laboratorium penelitian yang khusus menguji piranti lunak untuk keperluan
dunia pendidikan. Ide pembentukan laboratorium ini dikemukakan oleh Jean Armour
Polly, seorang pustakawan sebuah sekolah di New York, Amerika Serikat. Polly
merasakan kebutuhan hadirnya laboratorium uji software ini pada saat ia sedang
berusaha mencari software yang tepat untuk mem-filter Situs-situs porno di sekolahnya
(ESPOS_NET, Minggu 6 Agustus 2000). Berbicara tentang software filtrasi Situs-situs
porno ini, ICW akan mengulas lagi tiga software filter yang sudah cukup terkenal di
internet, yakni: CyberSnoop, Net Nanny, dan Cyber Patrol.
Cyber Snoop dari Pearl Software otomatis bekerja bila komputer terkoneksi dengan
internet. Cyber Snoop bekerja dengan memonitor setiap aktifitas yang dikerjakan
netters saat mereka menjawab e-mail, mengunjungi Situs, ataupun melakukan chatting.
Cyber Snoop akan melacak tempat-tempat mana saja yang sedang dikunjungi. Hasil
pelacakan ini oleh Cyber Snoop disusun pada suatu list/daftar. Cyber Snoop juga
membantu para orang tua dan pengajar untuk memilah atau memisahkan alamatalamat yang tidak tepat untuk anak- anak. Selanjutnya Cyber Snoop dapat diprogram
untuk menyeleksi atau bahkan membatasi semua kemampuan Internet untuk akses di
tempat-tempat tsb.
http://pearlsw.com/csnoop3/snoop.htm
Net Nanny juga merupakan perangkat lunak alternatif untuk filtering. Di samping
merekam dan menerima "bad list" [daftar Situs porno] Net Nanny juga memiliki list
sendiri dan list itu diperbarui secara berkala. Anda tinggal men-download list dari Situs
Web Net Nanny, lalu mengimportnya ke Net Nanny anda.
http://www.netnanny.com
Cyber Patrol. Perangkat ini bekerja melalui beberapa cara seperti membatasi waktu
akses dan membatasi Situs yang dikunjungi dengan memeriksa keyword dari masingmasing Situs.
http://www.cyberpatrol.com
Software-software ini bukanlah freeware, jadi anda harus mengeluarkan sejumlah biaya
dari kocek anda bila ingin mendapatkannya.
Sumber: Internet

Stop Press
•

JAWABAN KUIS EDISI 74

1. Siapakah orang pertama yang membuat kebun anggur?
NUH <http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kej/T_Kej9.htm 9:20>
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2. Siapakah orang benar pertama yang menjadi gembala kambing domba?
HABEL <http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kej/T_Kej4.htm 4:2>
3. Siapakah pemburu gagah perkasa yang pertama dan diberkati Allah?
NIMROD <http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kej/T_Kej10.htm 10:9>
4. Siapakah petani yang pertama?
KAIN <http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kej/T_Kej4.htm 4:2>
5. Siapakah yang pertama kali berdusta dalam Alkitab?
ULAR <http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kej/T_Kej3.htm 3:1>
6. Siapakah yang pertama menemukan seni mengerjakan tembaga besi?
TUBAL-KAIN <http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kej/T_Kej4.htm 4:22>
7. Siapakah orang pertama yang mendirikan sebuah kota menurut nama anaknya?
KAIN <http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kej/T_Kej4.htm 4:17>
8. Siapakah orang pertama yang membuat kemah dan tinggal didalamnya?
YABAL <http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Kej/T_Kej4.htm 4:20>
Selamat dan Trims bagi anda-anda yang telah menjawab dengan benar: Julia
<megah@>, Adoram (11@), Wahyu Pramudya <charisma@>, Johannes Denny
<xm03jd@>, Werner Jahnke <immanuel-d@>, Hulda <hulda@>, Raya Pinta Sianturi
<raya@>, GUNADI <gunadi@> Suyanida <rutanplg@>, Lydia Ratna <lydia@>, dan
Rianto <joyful@> yang telah mengirim jawaban kuis edisi 74 yang lalu.
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Kriminalitas seksual di beberapa negara maju dan berkembang semakin meningkat,
termasuk di Indonesia. Salah satu penyebab meningkatnya tindak kriminal ini
sebenarnya sering kali disebabkan karena kecerobohan atau ke- "tidak hati-hati"-an
para pengguna internet sendiri [khususnya para "wanita"] saat mereka melakukan
chatting atau menjawab e-mail dengan orang-orang yang tidak dikenal. Chatting?
Menjawab e-mail? Ya, terdengar sangat sepele, ya? Tapi hal yang sepele ini dapat
dipakai lawan bicara yang belum kita kenal itu untuk mencoba menggiring kita pada
informasi-informasi pribadi (privacy) yang dia inginkan yang mungkin akan merugikan
kita. Oleh karena itu hati-hatilah dengan pertanyaan-pertanyaan berikut ini:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Saya 30 tahun, berapa usia anda?
Saudara saya tinggal di daerah itu juga, rumah anda tepatnya disebelah mana
sih, jangan-jangan kita bertetangga...:p
Waduh, keluarga besar ya? Semua tinggal serumah?
Berarti anda tinggal sendirian dong?
Selain kuliah dan bekerja, ada kegiatan lainnya?
Wah ternyata anda orang sibuk ya? Lantas kapan anda punya waktu santai di
rumah?
Hahaha...:D Jadi minggu depan adalah hari tenang ya, karena anak-anak dan
suami anda sedang berlibur?
Bila ada "apa-apa" cepat hubungi saya saja di 02834898, dan bagaimana saya
bisa menghubungi anda?
dll...

Bila tiba-tiba lawan bicara anda menanyakan hal-hal di atas atau hal serupa, sebaiknya
anda berhati-hati dalam menjawabnya. Jangan sampai mereka tahu bahwa anda selalu
berada di rumah sendirian pada waktu-waktu tertentu. Jangan terkecoh dengan katakata manis dan ramah yang biasa dipakai untuk menarik hati lawan bicara, dan jangan
sampai dengan ceroboh anda "membukakan pintu" bagi mereka. Karena itu --Waspadalah. Jaga PRIVACY anda di internet !!

Surat Anda
Dari: Sinta
>Hi... 'lam kenal. Saya pingin banget kalo' tiap hari saya dikirimi
>renungan harian karena saya nggak pernah baca Injil untuk hari-hari
>biasa. Kecuali hari minggu dan itupun denger bacaan di Gereja. Jadi
>saya akan seneng kalo' dikirimi berita-berita kerohanian karena
>akan memperdalam iman saya. Ok. thank's sebelumnya. Selamat bekerja
>'n good luck 4U !!!
Redaksi:
Setuju! Firman Tuhan memang harus dibaca dan direnungkan setiap hari, ndak cukup
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hari Minggu saja. Oke! Buat Sinta, surat anda sudah di- forward-kan ke Admin e-RH,
jadi ditunggu aja ya kirimannya, 'en selamat merenungkan Firman Tuhan, GBU 4-ever.
BTW; e-RH <subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org>
e-SH <subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org> Anda juga bisa baca Alkitab
Bahasa Indonesia lewat Internet ... :-)
SABDA-Web < http://www.bit.net.id/SABDA-Web/ >
Dari: Hilmy W.
>Shallom,
>Saya ingin mendaftarkan rekan-rekan saya dibawah ini untuk menjadi
>pelanggan ICW:
>1. rudy.utomo@; 2. astrid.v.jonathans@; 3. helmy.d-santos@;
>4. maulana_w@; 5. wanamulya@; 6. ansye_123@
>Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
>GBU, Hilmy W
Redaksi:
Terima kasih banyak untuk kirimannya. Penambahan anggota pembaca ICW selalu
kami sambut dengan gembira! Bagi anda yang ingin mendaftarkan teman-teman anda
yang belum menerima Publikasi ICW, ayo!! segera kirim alamat-alamat e-mail mereka
kepada kami.... <staf-ICW@sabda.org>
Dari: Meliana
>Gereja Yesus Sejati Internasional: http://www.truejesuschurch.org
>Gereja Yesus Sejati Indonesia: http://www.gys.or.id
Redaksi:
Thanks banyak Sdri. Meliana. Apakah anda bisa kirimkan reviewnya ke Redaksi ICW
supaya kita muat diedisi mendatang? [Kalo ada info lagi, inget-inget ICW ya...:)]

Info Terbaru
•

MEMPERKENALKAN MILIS e-BINAGURU

Menjawab kerinduan para Guru Sekolah Minggu untuk *berdiskusi* dan "curhat" tentang
masalah "mengajar Sekolah Minggu", maka dengan gembira kami beritahukan bahwa
e-BinaAnak (buletin mingguan untuk para pelayan anak Indonesia) bekerjasama
dengan YLSA dan sistem I-KAN akan membuka sebuah Milis Forum Diskusi baru untuk
para guru Sekolah Minggu dan pelayan anak yang diberi nama:
"e-BinaGuru"
Menurut rencana Milis ini akan mulai dibuka pada pertengahan bulan September 2000
yang akan datang! Oke, bila anda adalah guru-guru Sekolah Minggu/pelayan anak yang
rindu berbagi berkat dengan guru- guru Sekolah Minggu yang lain, silakan mulai
mendaftarkan diri ke:
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Forum Diskusi e-BinaGuru <subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org>
Publikasi e-BinaAnak <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>
atau hubungi Staf e-BinaAnak <staf-BinaAnak@sabda.org>
•

UPDATE SITUS-SITUS

[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
Nama
: chicco putuhena (JKT) chicco_putuhena@
URL
: http://www.familyaltar.com
Komentar : Tuhan berkati!
Dari
: BENGKEL REMAJA (Jakarta) bengkel_remaja@
URL
: http://www.geocities.com/bengkelremaja
Komentar : Tempat nongkrong dan gaulnya anak remaja
Dari
: Johanes (Bekasi) jhs99@
URL
: http://www.geocities.com/kasihkarunia/
Komentar : Cukup menarik.
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ICW 077/Agustus/2000: Humor

ICW 2000

Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,
Tertawa? Ah, setiap orang bisa melakukannya bukan? Ya, memang kegiatan tertawa
sering dilakukan dengan spontan, namun pasti ada sesuatu "sebab" yang membuat
seseorang tertawa, bahkan sampai terbahak-bahak! Diakui atau tidak, penyebab
tertawa biasanya adalah sesuatu yang lucu dan menggelikan, entah itu gambar, cerita,
kata-kata, peristiwa, dan lain-lain. Sesuatu yang lucu-lucu atau istilah kerennya "humor"
memang sering membuat hidup kita lebih ceria. Namun demikian, ternyata ada juga
humor yang sebenarnya bukan sekedar humor, karena seringkali humor bisa dipakai
sebagai "bahasa isyarat" akan suatu keadaan tertentu, bahkan bisa berarti kritikan
pedas dan tajam, ejekan, sindiran, hujatan, dll... (wah, ngeri juga ya?)
Nah, pada edisi 77 ini ICW sengaja mengumpulkan beberapa sumber info Kristen yang
menampung humor-humor "bersih" ala - kitabiah...:) Humor-humor ini dapat menolong
bagaimanakah seharusnya anak-anak Allah ber-humor, bagaimana menjaga
kekudusan dan kemurnian selagi ber-humor, bagaimana memanfaatkan humor supaya
menjadi berkat bagi orang lain, dan masih banyak lagi yang dapat anda pelajari dari
sumber-sumber informasi ini, menarik ya?
Oke, tanpa basa-basi lagi, silakan membaca edisi 77 ini dan tentu saja selamat
"tertawa" di dalam Tuhan!
Keep smiling.. :)
Salam,
Staf Redaksi

“

"Hati yang gembira membuat muka berseri-seri..."

”

— Amsal 15:13—

“

"Hati yang gembira adalah obat yang manjur..."
—Amsal 17:22—

”

< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Ams/index.htm >
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Selintas Situs Web
•

GRATIA DEI

Meskipun sederhana dan tidak terlalu besar, Situs yang lahir tanggal 15 Maret 2000 ini
memiliki navigasi yang baik dan cepat proses loading-nya [karena tidak memakai
banyak image]. "Gratia Dei" itu sendiri berarti "Rahmat Allah", dan memang karena
rahmatNya sekelompok orang muda Karismatik Katolik terpanggil untuk membuat Situs
ini. Di dalamnya terdapat satu halaman khusus yang bertajuk Humor. Halaman ini berisi
sejumlah humor yang "bersih" [Kristiani] yang dikumpulkan dari berbagai sumber di
internet. Selain halaman Humor, anda juga bisa menemui halaman Artikel, Doa,
Kesaksian, Lagu, Gambar, Orang Suci, dan Renungan. Segera arahkan Browser anda
ke Situs yang memiliki motto "a place for sharing Lord's blessings" ini.
http://www.gratiadei.topas2000.com/
•

GPMI (Gereja Persekutuan Maranatha Indonesia) - Yogyakarta

Situs yang cukup besar ini dimiliki oleh Gereja Persekutuan Maranatha Indonesia
Jemaat Yogyakarta. Salah satu halaman yang ada dalam Situs ini adalah "Alkitabingah"
(Alkitabiah + bingah), yaitu kumpulan humor Alkitabiah! Di sini anda dapat membaca
humor-humor Kristen. Selain itu (seperti yang sudah diulas dalam edisi ICW 69), Situs
ini juga menyediakan Materi Pengajaran, Artikel, Chat-room, dan lain-lain. Untuk
mengenal lebih lanjut, segera kunjungi Situs GPMI Yogyakarta ini!
http://www.geocities.com/Athens/Delphi/5796/
•

COUNTRY CHAPEL [Inggris]

Situs ini menyajikan segudang humor dan juga sumber-sumber Kristen yang sangat
bagus. Sajian-sajian dari Situs ini nyata, namun dapat membawa pikiran anda
melayang-layang selama beberapa menit! Penasaran ya...? Oke! Keep smiling - dan
silakan kunjungi Situs ini.
http://webspinners.futura.net/zumaltsp/default.htm
•

CYBERCAMERA [Inggris]

Silakan mencoba Situs unik yang dibuat oleh Country Chapel di Ward, Arkansas ini.
Dalam rangka memperkenalkan teknologi internet terbaru
•

CyberCamera, Situs ini hadir untuk anda. Tidak perlu studio foto -

anda hanya duduk di depan komputer, pasang wajah full-senyum dan pencet
tombolnya. Jangan beranjak dan boom...nikmati hasilnya! Ingin mencobanya...??
segera berkunjung ke alamat:
http://www.geocities.com/Heartland/Acres/3072/camera1.html
•

CLUB MALACHI 3:18
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CLUB MALACHI adalah sebuah Situs yang disediakan untuk melayani pemuda/remaja
Kristen Indonesia (interdenominasi). Club Malachi yang diasuh oleh Pdt. Yakub Sulistyo
- Gembala Sidang GBI Yerikho Ambarawa ini, terhitung masih sangat muda karena
baru berumur 3 bulan. Namun demikian ternyata telah ramai dikunjungi (lebih dari 500
pengunjung sejak bulan Juli lalu). Dalam Situs yang memiliki Main Page berupa search
engine (Altavista Skali) ini, dapat ditemui banyak sekali informasi dan bahan-bahan
Kristen seperti: Strategi kerja dan pergumulan club lain, Kotbah Online (tanpa harus
download
•

RealAudio), Sharing Firman Tuhan, Bukti Arkeologis mengenai

kekristenan/Alkitab lengkap dengan foto dan audio, Kesaksian (menyusul segera), dan
lain-lain. Mereka juga punya Milis Diskusi [lihat kolom berikut]. Bahkan, pengunjung
situs juga boleh memasang "iklan rohani non-profit" - gratis!!! (Kiriman: Sugeng Wiguno)
http://www.geocities.com/galaxy_m318/
•

TERMINAL SENYUM

Saat anda berkunjung ke Situs Web GPDI anda akan menjumpai satu bagian dari Situs
tersebut yang berjudul "Terminal Senyum". Isinya adalah kumpulan humor yang terbagi
dalam 10 koleksi. Sebagian besar dari humor-humor itu diambil dari Publikasi e-Humor
(I-KAN). Jika anda ingin berkunjung, silakan menuju ke alamat:
http://members.truepath.com/gpdi/Humor/index.htm
http://members.truepath.com/gpdi/
[Cat. Red.: Mulai 01 September 2000, milis publikasi e-Humor <subscribe-ikanhumor@xc.org> aktif kembali -- lihat keterangan dalam kolom Stop Press.]
•

KAFE KETAWA-KETIWI (bagian Agama)

Meskipun bukan Situs Kristen, namun Situs ini merupakan 'Gudangnya Guyonan Heboh
Ala Indonesia' -- anda dapat menemukan ribuan humor didalamnya ...WOW! (kategori
agama adalah bagian humor yang akan menarik anda). Untuk anda yang ingin
mengendorkan urat-urat anda yang tegang, klik Situs "Kafe Ketawa-Ketiwi":
http://www.ketawaketiwi.com/cgi/kkkread.cgi?kategori=agama
http://www.ketawaketiwi.com/

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

CLUB MALACHI 3:18

Milis Diskusi ini merupakan Club Email (mailing list) untuk semua pemuda remaja
kristen yang berbahasa Indonesia. Club ini bersifat interdenominasi dan parachurch
(diluar tetapi membantu gereja). CLUB MALACHI memiliki Visi untuk mengenal Allah
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dan membuat Allah dikenal. Adapun misinya adalah untuk saling membantu anggota
dalam berbagai hal antara lain sharing Firman Tuhan, catatan kotbah, lelucon atau
kartun (yang sopan), point-point doa dan lain-lain. Oke, untuk informasi lengkap, silakan
kirim email ke:
(kiriman: Sugeng Wiguno)
galaxy_m318@egroups.com

Forum Publikasi
•

THE FUNNY THINGS KIDS SAY WILL BRIGHTEN ANY DAY! [Inggris]

Kepolosan dan kelucuan anak-anak seringkali membuat kita tertawa. Tapi mencatat
kelucuan anak-anak dan membagikannya kepada teman- teman akan membuat kita
lebih gembira lagi. Inilah tujuan diterbitkannya Newsletter elektronik "The Funny Things
Kids Say!" oleh Grace W. Housholder. Newsletter ini menyebarkan secara gratis
kumpulan cerita pendek, pertanyaan dan kata-kata yang polos namun menggelikan dari
anak-anak yang didapatkan dari kiriman para pembacanya. Newsletter ini kadang juga
memberikan informasi tentang buku-buku kumpulan humor terbaru yang diterbitkan
oleh The Funny Kids Project. Hingga kini newsletter "The Funny Things Kids Say!" telah
terkirim kepada lebih dari 5.800 anggota, satu kali per minggu. Tertarik? Untuk
berlangganan kirimkan e-mail kosong ke:
<funnykids-subscribe@onelist.com>
Anda dapat melihat Situs The Funny Kids Project atau membaca arsip-arsip humor
newsletters mereka di alamat:
http://www.funnykids.com/ (Situs)
http://www.onelist.com/messages/funnykids (Arsip)
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Liputan Dunia Internet: Program-Program Penunjang Bagi
Komputer Anda
KATEGORI MULTIMEDIA:

Winamp v2.64

Software untuk mendengarkan musik yang mendukung format MP3, WAV, Audiosoft,
MOD, format MPEG, audio stream dan dapat menjadi player CD Audio. Dalam versi ini
mendukung MP3 streaming dan perbaikan DSP plug-in, tersedia feature yang lengkap
seperti skin cover, plug-ins, efek visual, mixer audio http://www.winamp.com/

KATEGORI BROWSER:

Internet Explorer 5.01

Versi Internet Explorer terbaru mengunggulkan jejak yang lebih kecil, proses rendering
yang lebih cepat, dan penyelesaian form Web otomatis. Software ini memasukkan
Outlook Express Netmeeting dan FrontPage Express. Versi 5.5 Beta juga memberikan
dukungan DHTML dan teks vertikal yang lebih baik beserta tambahan fasilitas print
preview.
http://www.microsoft.com/ie/

Netscape Navigator 4.73

Sebuah suite komunikasi yang berfungsi untuk menjelajah dan membuat halaman web,
mengirim e-mail dan chatting. Suite ini mengunggulkan realPlayer G2, tool PalmPilot
Synch, dan kriptografi 56-bit untuk transaksi aman. http://www.netscape.com
KATEGORI KOMUNIKASI:

ICQ

Adalah sistem pembuatan pesan instan yang sangat populer yang memungkinkan
komunikasi real-time dengan pengguna lain di internet. Program ini memungkinkan kita
untuk bisa chat dan bertukar URL atau gambar dengan pengguna yang sudah terdaftar
pada suatu saat tertentu.
http://www.icq.com
KATEGORI SISTEM OPERASI
Phatlinux versi 3.2 Deskripsi:Phatlinux terbaru ini semakin mudah dalam penginstallannya dan terdapat utiliti untuk mengkonfigurasi berbagai perangkat seperti kartu
suara, kartu VGA, serta layanan sistem. Di Phatlinux ini kita bisa mendengar semua file
multimedia yang tersimpan dalam folder Windows atau folder lain dalam harddisk kita.
KATEGORI ANTI VIRUS

McAfee Virus Scan 5.0.1 Software untuk menangani masalah virus dari perusahaan

Network Asociates ini semakin berkembang seiring berkembangnya virus komputer
yang muncul. Versi terbaru ini menampilkan penambahan dan peningkatan interface,
engine scanning terbaru, internet filter (suatu fungsi yang otomatis akan memblok suatu
situs yang berbahaya, ilegal, pornografi, dll), emergency disk wizard terbaru, backgroud
scanning untuk email dan proses download suatu file atau program, serta terdapat
250

ICW 2000

fungsi baru yaitu Safe & Sound, yang berguna mem- backup data dan dukumen secara
otomatis dan simultan.
http://www.mcafee.com
Dari berbagai sumber.

Stop Press
•

E-HUMOR, BANGKIT LAGI...!! <G><

Ini jelas bukan kabar gosip!! Pada tanggal 01 September, Milis Publikasi e-Humor, yang
sempat macet dan tertidur selama beberapa bulan, akan bangkit lagi! Humor-humor
segar dan bersih akan mulai muncul lagi di mailbox anda!
Puji Tuhan! Marilah kita nikmati hari-hari kita dengan lebih ceria bersama humor-humor
yang membangun <G><. Bagi anda yang belum ikut berlangganan e-Humor, anda
harus cepat-cepat mendaftarkan diri. Caranya? Menulis e-mail kosong ke alamat:
<subscribe-i-kan-humor@xc.org>
Bagi anda yang punya banyak humor, e-Humor membuka kesempatan lebar untuk
anda bisa membagikannya kepada anggota yang lain. Oleh karena itu silakan kirim
humor sebuanyak-banyaknya (tapi syaratnya, tidak porno atau rasial, tapi bersih dan
membangun). Buruan kirim, yuk!
<submit-Humor@sabda.org> atau <owner-i-kan-Humor@xc.org>

Bursa Pariwara
•

KONFERENSI GEREJA SEL IV -- "SELAMATKAN JIWA BERAPAPUN
HARGANYA!"

GBI Keluarga Allah Solo akan mengadakan KGS (KONFERENSI GEREJA SEL) yang
ke-4 besok pada:
Tanggal

: 11 - 14 September 2000
Gereja Bethel Indonesia "Keluarga Allah" Solo,
Tempat
:
. Sutan Syahrir (Widuran) 88, Solo 57129, Jateng
No. Telephone : (0271) 634996 Fax: (0271)47858
E-mail
: gbika@indo.net.id
Biaya
: Rp. 15.000,00/orang
Bp. Obaja Tanto Setiawan adalah Gembala Jemaat GBI Keluarga Allah Solo. Beliau
telah menulis sebuah buku panduan yang sangat menarik tentang pertumbuhan
kelompok sel, berjudul:
"PRINSIP 12 (THE PRINCIPLE OF TWELVE)"
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Pertumbuhan kelompok sel mereka sangat luar biasa (sampai saat ini berjumlah 1053
sel). Jika anda tertarik untuk belajar bagaimana membentuk gereja anda menjadi gereja
sel, ikutilah Konferensi Gereja Sel IV ini. Akan hadir juga ratusan peserta-peserta dari
luar negeri. Oleh karena itu jangan ketinggalan!

Tips:Manfaatkan "Homepage Gratis" Untuk Cadangan
Seperti halnya sistem email, tidak ada yang dapat menjamin Situs Web kita selalu baik
tanpa masalah. Nah, untuk menghadapi masalah itu agar kontak dengan rekan atau
relasi tetap terjaga, maka tidak ada ruginya kalau kita juga memiliki "homepage gratis"
sebagai cadangan (bahasa kerennya: "backup"), dimana kita bisa tetap menampilkan
pesan-pesan saat Situs utama kita sedang bermasalah. Homepage cadangan ini bisa
berisi alamat URL Anda yang baru, alamat email Anda yang baru, bahkan sebagai
"message board" tempat Anda meninggalkan pesan atau pengumuman tentang/dari
Anda. Sumber: dimodifikasi dari Internet Mei-Juni 2000

Surat Anda
Dari: Nafiri Allah <nafiri_allah@>
>Ada website kristen baru yang alamatnya sbb :
> www.terangdunia.com
>Siapa tahu bisa jadi berkat buat kita semua
Redaksi:
Thanks banget ya buat info-nya, kirim review-nya sekalian dong...:)
Dari: Jesri HT PURBA
>Yth Pengelola ICW.
>Terima kasih atas kiriman Anda selama ini kepada saya.
>Ada usulan saya, supaya berita yang dikirimkan dibuat dalam HTML,
>dan daftar isi bisa dibuat menjadi link, sedemikian sehingga apabila
>kita ingin ke topik, misal: SELINTAS WEB, maka pembaca tinggal klik
>link tersebut. Demikian Usulan dari Saya.
Redaksi:
Wah, usulan yang bagus, tapi dalam bentuk teks saja ICW udah makan banyak tempat,
apalagi bila dalam format HTML, bisa jadi gedhe... :) Juga, masih banyak Program EMail tidak support HTML (kurang standar). Namun usulan anda akan tetap kami simpan
untuk kami pertimbangkan. [Versi HTML-nya dapat dibaca di Situs ICW:
http://www.sabda.org/icw/ ] Trims, Tuhan memberkati.
Dari: Pdt Janes Siahaya
>Redaksi ICW Yth.
>Syallom! Saya sangat diberkati dengan berita-berita yang ada dalam
>situs ICW. Saya sangat bersyukur dapat berlangganan ICW. Kepada
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>semua staff, saya ucapkan selamat bekerja dan melayani. Jerih payahmu
>tidak akan sia-sia...

Redaksi:
Amin, terima kasih atas dukungan doanya. Dukungan informasinya kami tunggu juga :) !
Tuhan memberkati pelayanan Bapak juga. Mari kita bersama berdoa terus ... supaya
ICW semakin jadi berkat dan membawa pengaruh kepada pembaca. GBU dan TGBTG.
Dari: Test Engineer 1 <testeng1@> ipe brahmana
>Subject: Alamat-email Teman-teman
>Halo staf ICW,
>Dibawah ini saya daftarkan alamat email teman-teman
>kiranya mereka dapat berkat dari info ICW
>Terima kasih atas kerjasamanya yang baik. Tuhan memberkati. Amin
> danisa@, maria_sitepu@, kembaren@, gskidn2000@, novita@,
> landsmile@, ims_suranta@, erni_susi@, Manx_gm@,
>hormat saya,
Redaksi:
Thanks...! Buat pembaca yang lain silakan kirim terus...
Dari: "Viking Karwur" <viking_vhsk@>
>Syalom Pangasuh ICW,
>Terima kasih atas dimuatnya, informasi dari BPK Gerakan Pemuda
>GPIB (tentang milis dan Website...)...
>Tuhan Yesus Memberkati....
>Salam, Viking Karwur, Admin Milis GP2000
>Pokja Publikasi Dewan Pemuda GPIB
Redaksi:
Trims juga buat infonya. Jangan lupa kirim terus .... :)
dan kami dengan senang akan coba memuatnya!

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS-SITUS

[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
Nama
: Yohannes T (Toronto) J15L@
URL
: http://www.icc-toronto.org/ind_main.htm
Komentar : Please update the link to DHG magazine
Nama
URL

: Deny Ismaryono (Denpasar Bali) den_ism@
: http://www.geocities.com/ecclesia_gnh
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Komentar : Puji Tuhan! Tuhan memberkati
Nama
URL

: Paul Tuanakotta (Bogor) paul@
: http://www.bethany-bogor.org
Situs web resmi Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Bethany" Bogor. Berisi
informasi mengenai pelayanan yang dilakukan oleh GBI Bethany Bogor,
Komentar :
renungan harian anak-anak Abeth, kesaksian, warta, pesan gembala, ruang
tolong-menolong, jadwal siaran radio dll.
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ICW 078/September/2000: Kembali ke
Kampus
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

"Back to campus!!", inilah tema ICW awal September ini. Untuk anda yang masih jadi
mahasiswa (lama atau baru), Kami ingin ingatkan, sudahkah anda merancang baik-baik
studi dan hidup anda semester ini? Selain rencana studi, apakah pertumbuhan rohani
juga menjadi salah satu bagian penting dalam rencana anda semester ini? Apakah
motivasi studi anda terintegrasi dalam motivasi anda sebagai pengikut Kristus?
Bagaimanakah kebenaran Kristus menjadi bagian dalam kehidupan anda sebagai
seorang mahasiswa?
Setelah seseorang mengerti dan menerima kebenaran Kristus dalam hidupnya, maka
"penerapan" akan menjadi bagian yang sangat menentukan bagi kemajuan kualitas
kehidupan Kristennya. Pertumbuhan dan kedewasaan rohani seseorang tidak
ditentukan oleh banyaknya pengetahuan yang didapat, bukan pula oleh lamanya ia
menjadi orang Kristen, namun ditentukan oleh bagaimana orang itu menerapkan
prinsip-prinsip dan kebenaran-kebenaran Firman Tuhan yang telah diterimanya dalam
kehidupan sehari-hari. Jadi, kalau anda seorang mahasiswa, prinsip kebenaran Kristus
itu harus menjadi bagian yang integral dalam kehidupan anda di kampus, bukan? Tuhan
memberkati.
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

KELUARGA MAHASISWA KATOLIK (KMK) - BINA NUSANTARA (BINUS)

KMK Bina Nusantara adalah tempat anggota mahasiswa Katolik dari Universitas Bina
Nusantara melayani, mengembangkan iman dan menggalang persaudaraan antar
mahasiswa Katolik baik dari dalam maupun luar Universitas ini. Untuk tujuan tersebut
Situs dan Milis Diskusi KMK Binus ini dibentuk. Informasi yang terdapat dalam Situs
Web KMK BINUS adalah: Sekilas KMK, Sejarah KMK, Susunan Pengurus, Divisi Intern,
Divisi Ekstern, Info Terbaru, Mailing List, Lagu Rohani, dan Galeri. Informasi yang lebih
jelas, kami persilakan anda berkunjung ke:
http://www.geocities.com/CollegePark/Quad/9500/
•

CAMPUS LIFE dari CHRISTIANITY ONLINE [Inggris]

"Campus Life (CL)" adalah majalah online mahasiswa Kristen yang menjadi bagian dari
Situs Christianity Online. Bila anda masuk ke Situs ini dan klik "Campus Life" di bawah
Sub Judul "Magazines", maka anda akan temukan majalah CL edisi terbaru. Artikelartikel dalam majalah CL terangkum dalam beberapa topik, di antaranya yakni "Hot
Release", "Let's Talk", "Strange World", dan "Love, Sex, Real Life". Majalah CL sangat
cocok dikunjungi para mahasiswa dan para pelayan mahasiswa karena didalamnya
dibicarakan bukan hanya masalah akademis tapi juga masalah mahasiswa pada
umumnya. Untuk berkunjung ke Situs ini, silakan arahkan browser anda ke alamat
berikut:
http://www.christianityonline.com/campuslife/
•

ANGKATAN ONLINE

Situs Angkatan Online adalah salah satu bentuk pelayanan dari Sie Buletin PO
(Persekutuan Oikumene) FISIP UI secara khusus & PO FISIP UI secara umum. Dalam
bentuk kertas buletin ini terbit setiap bulan di Minggu pertama. Namun kolom-kolom
seperti: Bingkai, Isi, Sponsors, Contact Info, dan Angkatan Setahun, kini dapat dibaca
secara online. Hal lain yang ditambahkan dalam versi online-nya antara lain: Renungan,
Refleksi, dan Artikel-artikel Lepas. Karena disusun oleh Mahasiswa, maka target utama
pelayanan Situs ini adalah Mahasiswa. Karena itu tunggu apa lagi, segera kunjungi
Situs yang diasuh oleh Sdr. Patrick Sinaga ini di alamat:
http://www.in-christ.net/angkatan/
•

RENUNGAN HARIAN

Situs Renungan Harian ini dibuat oleh Yayasan Gloria. Merupakan sarana dan media
bagi anda untuk mendapatkan bahan renungan harian secara online. Di samping
menyediakan Renungan Harian secara Online, Situs ini juga menginformasikan dan
memuat bentuk-bentuk pelayanan Yayasan Gloria lainnya. Beberapa diantara adalah
"Info Literatur" [berisi informasi tentang buku Dian Kampus dan kumpulan Seri Mutiara
Iman], "Taman Bacaan", dan lain-lain. Nah, untuk mengenal lebih jauh Situs Renungan
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Harian sebaiknya anda segera mengarahkan brower anda ke Situs Web milik Yayasan
Gloria ini di alamat:
http://www.inasia-ol.com/rh/
http://www.renunganharian.com/

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e-MAHASISWA

Milis ini merupakan ajang diskusi bagi para mahasiswa Kristen Indonesia, baik yang
mengambil studi di dalam atau di luar negeri. Mereka berdiskusi seputar masalah
pelayanan kemahasiswaan dan juga sharing tentang kehidupan mereka sebagai
mahasiswa Kristen. Adapun tujuan Milis ini adalah untuk tetap berpegang teguh pada
Firman Allah dalam menghadapi perkembangan jaman dan meningkatkan semangat
kebersamaan para mahasiswa Kristen. Topik-topik yang lagi hangat diberitakan juga
tidak lepas dari sorotan diskusi mereka. Ajang diskusi ini terbuka juga bagi para alumni
yang masih terbeban dalam pelayanan mahasiswa. Untuk mendaftar, silakan
mengirimkan email kosong ke:
subscribe-i-kan-untuk-mahasiswa@XC.Org
Untuk informasi lebih lengkap, silakan menghubungi moderator milis ini di alamat:
owner-i-kan-untuk-mahasiswa@XC.Org
•

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA Mailing List

Alamat
Admin

: uki@onelist.com
: Anton Ginting <agmail@yahoo.com>
Ajang tukar informasi antara alumni, mahasiswa dan staff Universitas
Deskripsi :
Kristen Indonesia, Jakarta.
Subscribe : http://www.onelist.com/register.cgi?listname=uki
•

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA - Club

Alamat
: <uksw-club@mcfeeley.cc.utexas.edu>
Admin
: Surya Santoso <santoso@ccwf.cc.utexas.edu>
Deskripsi : Forum komunikasi alumni dan staff Universitas Kristen Satya Wacana
kirim email ke alamat: <listproc@mcfeeley.cc.utexas.edu> dengan Subject:
Subscribe :
subscribe uksw-club first_name last_name
•

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN Mailing list
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Alamat

: <unpar@wave.ec.t.kanazawa-u.ac.jp>
Johannes Widodo <johannes@yari.iis.u-tokyo.ac.jp> Josaphat Tetuko SS
Admin
:
<josaphat@fmsun1.ec.t.kanazawa-u.ac.jp>
Mailing list untuk civitas akademika dan alumni Unika Parahyangan
Deskripsi :
(UNPAR) Bandung.
kirim email ke alamat:
Subscribe :
<unpar-control@wave.ec.t.kanazawa-u.ac.jp>
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Liputan Dunia Internet: Memilih Struktur Jaringan

Ternyata membentuk jaringan (LAN) tidak sesulit yang kita pikirkan. Hanya perlu
network card yang tepat, beberapa meter kabel, dan Windows 95/98 dari PC yang
berdiri sendiri-sendiri. Namun sebelum anda membeli perlengkapan-perlengkapan
tersebut, pikirkanlah lebih dahulu struktur jaringan yang bagaimana yang hendak anda
pilih, caranya? Ikuti langkah-langkah berikut ini:
Untuk memilih struktur jaringan yang tepat, anda harus menentukan bagaimana bentuk
perkabelan dalam jaringan. Untuk sebuah jaringan kecil tanpa server, tersedia dua
variasi:
1. Varian pertama berupa jaringan backbone (tulang punggung) dengan kabel
koaksial [BNC] yang menghubungkan semua PC satu sama lain, dari yang
pertama sampai terakhir.
2. Varian kedua adalah struktur bintang dengan satu pusat pembagi (hub) yang
dihubungkan dengan setiap PC. Bentuk perkabelan yang tepat untuk itu adalah
twisted pair [UTP].
Karena memerlukan sebuah hub, solusi kedua ini umumnya lebih mahal dibanding
dengan yang pertama. Namun terlepas dari harga, struktur bintang memiliki kelebihan:
Kabel yang digunakan lebih fleksibel dan mudah dipindahkan. Selain itu, PC hanya
berhubungan dengan pusat pembagi, sehingga bila salah satu kabel rusak, hanya
komputer yang terhubung lewat kabel tersebut yang putus, bagian lainnya tidak terpengaruh. Pada jaringan backbone, seluruh jaringan akan terpengaruh bila salah satu
kabel rusak atau putus.
Bila hanya dua PC yang perlu dihubungkan, anda tidak perlu pusing dengan pemilihan
struktur jaringan yang sesuai. Anda sama sekali tidak memerlukan hub. Gunakan saja
kabel UTP untuk menghubungkan kedua komputer tersebut.
Disadur dari CHIP edisi Mei 2000

Stop Press
•

INFORMASI EDISI KHUSUS REVIEW [Gereja-gereja]

ICW pada edisi mendatang akan khusus menampilkan review Situs-situs Gereja
Indonesia baik yang ada di dalam maupun luar negeri. Nah bagi anda yang ingin Situs
gerejanya dimuat dalam ICW, silakan kirim segera alamat URL dan info singkat-nya ke
Redaksi ICW di:
< info-ICW@sabda.org >
Mohon mengikuti format di bawah ini:
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Nama Gereja
::
Nama Situs
::
Alamat Situs
:: http://
Alamat Email
::
WebMaster
::
Deskripsi Singkat ::
Review (optional) ::

Surat Anda
Dari: Sanggam Simanungkalit
>Kepada saudara seiman dalam Kristus Yesus, disini saya mengharapkan
>bantuan saudara, bagi saudara yang mempunyai naskah drama untuk natal
>muda/i, kiranya dapat mengirimkannya kepada saya dengan menghubungi
>saya di alamat -cut>Terimakasih, Tuhan Memberkati.
Redaksi:
Bagus sekali untuk mempersiapkan Natal mulai sekarang. Untuk informasi Natal
(termasuk naskah drama) dapat anda baca di arsip ICW edisi khusus Natal tahun 1999
yang lalu di alamat:
http://www.sabda.org/icw/99-045.htm
Tapi untuk anda yang ingin mengirimkan artikel/drama/ide-ide Natal tahun ini, silakan
kirim ke redaksi untuk dimuat pada Edisi Natal ICW.
Dari: "Blessed mail" <hansend@>
>Syalom,
>Saya - Hanapi Sidhojoyo sebagai pengelola warteg, mohon kiranya situs
>warteg yang barusan diluncurkan di awal bulan Agustus 2000 dapat
>diperkenalkan melalui publikasi ICW, agar lebih cepat dikenal oleh
>banyak anak Tuhan di Indonesia. Situs warteg memiliki 2 alamat:
> 1. < http://warteg.20m.com >
> 2. < http://warteg.cjb.net > merupakan bantuan dari CyberGII.net
Redaksi:
Trims..trims..trims banget atas kiriman anda. Dan kirim lagi ya bila ada informasi baru.

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS-SITUS

[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
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Nama
: Budi Chang
E-Mail
: b2budi@
URL
: http://www.budichang.com/
Komentar : Informasi tentang Batam
Nama
E-Mail
URL

: Dr. Suhento Liauw
: graphe@
: http://jupiter.centrin.net.id/~morzo/
Situs dimana kebenaran Firman Tuhan ditemukan dan diberitakan. Dapat
ditemukan banyak sekali altikel-artikel yang menunjang sehingga Anda tidak
Komentar :
salah percaya. Juga dapat ditemukan banyak buku tulisan Dr. Liauw yang
sungguh sangat bermanfaat untuk kerohanian saudara seiman.
Nama
E-Mail
URL

: Edy Widjaja
: e-widjaja@
: http://pubweb.nwu.edu/~ejw923/
Homepage Pelayanan Mahasiswa Indonesia, berisi artikel kekristenan,
Komentar :
pokok doa pelayanan mahasiwa, etc
Nama
: Manado Post Online
E-Mail
: webmaster@
URL
: http://www.mdopost.net/
Komentar : web baru Manado Post Online
Nama
: Cipto Winoto
E-Mail
: target.ministry@
URL
: http://target.thechurchzone.com/
Komentar : revival web site for christian community
Nama
E-Mail
URL

: Pdt. Dr. Mario O Sujanto, Lic. Theol
: diaspora.ministry@
: http://www.geocities.com/diaspora_ca/home.html
Diaspora Ministry International adalah situs misi pengkabaran Injil
Ouikumenis Kristen Orthodox, Catolik dan Protestant yang berpusat di
Komentar :
Toronto, Canada. Kami bergerak dan mengkhususkan dibidang pengajaran
melalui apologetic dan dialog perbandingan agama.

Bursa Pariwara
•

CHANNEL METANOIA

Dari: "july 07" <july.07@>
>Shallom..
>Kami dari cyber ministry...Channel metanoia...Memberitahukan bhw
>setiap Senin pkl. 18.00 WIB dan Jumat Pkl. 18.00 WIB ada sharing
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>di metanoia. Hari2x lain juga ada, tapi ngga rutin. Bantu dalam doa
>yah...Namanya channel metanoia. Kita lagi ngebentuk Team DOA, nyari
>Pembimbing Rohani dan bentuk manajemennya. Kita mau serius...Thanks
>deh...Bye...God Bless Us..
•

INFORMASI DARI "HOUSE OF GLORY"

Berikut ini adalah informasi kiriman "Joshua Dharmawan" <joshua@>
>Salam,
>..tolong di muat informasi mengenai situs kami:
>House Of Glory (dot com) < http://www.houseofglory.com >
>Kami menyediakan -CD, VCD, Kaset Rohani lokal & barat dengan
>database lengkap serta DISKON pada semua barang!!! Order dan barang
>akan sampai di depan rumah anda. Kami menyediakan contoh lagu dan
>preview film untuk beberapa produk kami yang bisa didengarkan dengan
>Windows Media atau RealMedia Player. Buku-buku rohani terlengkap
>serta juga diskon yang memuaskan. Christian Gift, Ticket Box dan
>lain-lain dengan potongan harga. Kami juga menyediakan berbagai
>acam informasi seperti:
>- Jadwal Acara Gereja (Kebaktian)
>- Jadwal Acara Rohani (Seminar, Konser dan lain-lain)
>- Forum Diskusi
>Misi kami: ONE STOP CHRISTIAN e-STORE, informasi cepat, harga murah.
>Informasi: info@houseofglory.com
[Catatan:
Redaksi ICW hanya memuat iklan-iklan di atas berdasarkan permintaan, namun tidak
bertanggung-jawab untuk hasil transaksi atau keterlibatan pembaca ICW karena iklan
tsb. Mohon perhatiannya.]
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ICW 079/September/2000: Gereja (1)
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Ya! Sesuai janji kami yang lalu bahwa ICW kali ini akan tampil dengan format baru yang
"sedikit" lain dari biasanya (ow!!). Namun demikian ICW tetap dengan visi pelayanan
semula, yaitu menjadi fasilitator untuk memperkenalkan sumber-sumber informasi
Kristen elektronik kepada masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet. Di samping
itu dalam format baru ini ICW dapat memberikan ruang yang lebih luas bagi pembaca
yang rindu ambil bagian dalam pelayanan ICW! Caranya mudah! Bila anda punya info
tentang sumber-sumber Kristen di internet... langsung kirimkan info tsb. plus deskripsi
singkatnya ke redaksi ICW! Nah, tunggu apalagi? Ada ribuan, bahkan mungkin jutaan,
masyarakat Kristen Indonesia pengguna komputer yang akan mendapat manfaat yang
besar dari informasi yang anda berikan itu, misalnya untuk menguatkan iman,
mengembangkan pelayanan atau bahkan untuk memenangkan jiwa bagi Kristus.
Bersediakah anda melayani dan memperkenalkan Kristus kepada mereka? Marilah kita
wujudkan kerinduan pelayanan kita lewat ICW!!
Salam,
Staf Redaksi N.B. Redaksi sangat mengharap "respon/tanggapan" terhadap format
yang baru ini dari pembaca semuanya. Kirimkan kritik dan saran ( atau bahan <G>< )
yang dapat membangun ICW ya ... supaya pelayanan ICW makin oke dan makin
menjadi berkat ..:) TGBTG !! ==> < feedback-ICW@sabda.org >
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Review Situs
•

WARTA JEMAAT GKI GADING INDAH
==>http://gadingindah.tripod.com/default.htm

Situs Warta gereja ini diterbitkan oleh GKI Gading Indah Jakarta. Namun demikian, isi
Situs ini tidak seperti Situs warta gereja pada umumnya! Mengapa begitu? Karena Situs
ini bukan hanya memuat informasi seputar kegiatan dan pelayanan GKI Gading Indah
(termasuk Milis diskusi GKI Gading Indah) saja, melainkan juga memuat Renungan,
Artikel dan juga berita-berita nasional yang aktual (kutipan dari beberapa surat kabar
dan tabloid online di Indonesia). Bila anda ingin berkunjung ke Situs GKI lainnya,
caranya mudah! Tinggal klik salah satu link di bawah "Situs GKI lain", dan...sampai :)
Oke! Selamat menjelajahai Situs GKI Gading Indah ini ya...
•

GKI SAMANHUDI
==>http://www.gki.or.id/samanhudi/index.htm

Situs Gereja Kristen Samanhudi ini memuat banyak sekali informasi. Yang unik, gereja
ini meletakkan informasi tentang 130 tahun Pekabaran Injil GKI di Jakarta di halaman
utamanya, sedangkan menu- menu yang ada dalam Situs ini disusun dalam sebuah
frame. Menu- menu tersebut dibagi dalam enam bagian. Bagian pertama berisi
informasi seputar 130 tahun Pekabaran Injil GKI di Jakarta, bagian kedua adalah
Sejarah GKI Samanhudi, diikuti dengan satu bagian tanpa nama :). Setelah itu ada
bagian Peranan yang mengulas tentang pelayanan GKI Samanhudi, diteruskan dengan
bagian informasi tentang Komisi Remaja GKI Samanhudi yang bernama Kelinci :) dan
informasi buletin mereka. Terakhir adalah bagian link ke Situs GKI lainnya.
•

GKI KAYU PUTIH
==>http://www.gki.or.id/kayuputih/index.html

Situs GKI Kayu Putih ini bagaikan sebuah warta gereja online. Memberikan informasi
Jadual Kebaktian, Renungan, Kegiatan Sepekan, Majelis Jemaat, Kumpulan Profil dan
Link. Sederhana namun cukup informatif bahkan bila anda klik Kumpulan Profil maka
anda dapat membaca kesaksian dari setiap pribadi yang melayani gereja yang
termasuk Sinode GKI Wilayah Jawa Barat, Klasis Jakarta Timur ini.
•

GKI LAYUR
==>http://www.gki.or.id/layur/index.htm

Situs GKI Layur ini memiliki pola pembagian informasi yang hampir sama dengan Situs
GKI lain yang berada di bawah "gki.or.id". Hal-hal umum yang dapat anda temui dalam
Situs ini diantaranya adalah Renungan, Kisah, Lokasi, Kegiatan, Profil, Tamu, Misi/Visi,
dan Komisi. Dalam perkembangannya Situs ini memasang Alkitab (fasilitas untuk
menemukan Firman Tuhan secara online, digitasi dari SABDA-WEB; ==>
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/ ). Selain itu juga menyediakan Wasiat online edisi
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terbaru, informasi tentang forum diskusi elektronik CyberGKI dan juga mitra jaringan
kerja antar GKI-GKI di seluruh dunia dan lembaga-lembaga Kristen lainnya.
•

GKRI (GEREJA KRISTUS RAHMANI INDONESIA) JEMAAT KARMEL
==>http://www.fica.org/gkri-karmel/index.htm

GKRI Jemaat Karmel berdiri di Jakarta 4,5 tahun yang lalu, dan demi memperkenalkan
berbagai aspek pelayanan Jemaat Karmel maka dibuatlah Situs GKRI Karmel. Situs
gereja yang cukup bagus ini rupanya didukung dengan beberapa software
"pemanis"... :) sehingga desain dan imagemap-nya cukup oke. Informasi yang
disampaikan dibagi dalam sepuluh bagian. Enam bagian diantaranya adalah Renungan
Mingguan, mengenal GKRI Karmel, Majalah Karmel yang berisi kumpulan artikel
menarik, Links, info tentang site (anda dapat "mengintip" software-software apa saja
yang dipakai oleh Situs GKRI Karmel :)), dan Karmel.org. Empat bagian lainnya adalah
doa, konsultasi rohani, musik rohani, dan peristiwa. Oke, Situs yang cukup bagus
seperti ini sayang untuk dilewatkan! Segera berkunjung ya! :)
•

INDONESIAN CHRISTIAN CHURCH TORONTO
==>http://www.icc-toronto.org/index.htm

Indonesian Christian Church Toronto (Canada) membuat Situsnya dengan cara yang
menarik dan membaginya dalam dua frame; halaman utama dan daftar menu. Di
halaman utama anda dapat menemui Sejarah, Visi, dan Lokasi ICC Toronto. Dalam
daftar menu anda dapat menemui Berita Gereja, Departments (berisi informasi seputar
Cell Groups, muda-mudi, remaja, dan Lansia), Eaglenet (Milis diskusi antar jemaat
ICC), Kontak Kami, Majalah Declaring His Glory yang diterbitkan ICC Toronto 4 kali per
tahun untuk jemaatnya, Pembangunan, Radio, dan English Department (informasi
perkembangan kelompok sel dari Youth Ministry ICC Toronto dan juga uraian "Theology
Of The Cell Church" dari Edward Kho, psst...bagian ini bagus sekali untuk dikunjungi!).
Nah, untuk menjalin persahabatan yang erat dengan gereja ini, segera arahkan browser
anda ke Situs ini.
•

GEREJA KRISTEN PERJANJIAN BARU, KELUARGA MASA DEPAN CERAH,
BOGOR
==>http://www.geocities.com/Athens/6884/index.html

Situs ini milik Gereja Kristen Perjanjian Baru (GKPB) Fajar Perdamaian yang berada di
Bogor. Bagi GKPB Fajar Perdamaian, "kelompok sel" adalah jantung gereja mereka,
karena itu Situs ini memuat beberapa artikel tentang kelompok sel disamping beberapa
artikel lainnya. Dalam menyampaikan informasi, Situs Gereja yang menggunakan
bahasa campuran Indonesia-Inggris ini, memiliki tujuh halaman, yakni Statement of
Faith (Pengakuan Iman), Vision, Church Structure (Jemaat Pola Perjanjian Baru),
Disicipleship (mengenal pemuridan), Pastors, Mission Statement, dan Philosophy of
Ministry (filosofi pelayanan).
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GEREJA PRESBYTERIAN INDONESIA - NEW YORK
==>http://www.geocities.com/presbyterian_indonesia/ Gereja-PresbyterianIndonesia-NY.html

"Shalom Aleckem, Beshem Hamasiakh", demikian salam yang disampaikan oleh 'Situs'
yang hanya berisi satu halaman ini. Isinya hampir mirip dengan sebuah bulletin board
(papan pengumuman) bagi warga Gereja Presbyterian Indonesia Jemaat New York dan
sekitarnya. Memuat alamat email dari Pendeta-pendeta yang melayani di gereja
tersebut, alamat email untuk Special Service yang ditawarkan oleh gereja ini
(Kounseling, Pendalaman Alkitab melalui email, paralelisasi, dan studi perbandingan
Agama Kristen-Islam-Judaisme) hingga alamat email untuk konsultasi dan penyediaan
kebutuhan Sumber Daya Manusia (human resources). Apakah anda tertarik dengan
pararelisasi dan studi perbandingan agama-agama semitic? Situs ini juga menyediakan
link ke sumber-sumber yang mengulas masalah tersebut.
•

TALENTA LEMBAR INFORMASI ONLINE
==>http://www.geocities.com/Athens/Forum/6617/index.htm

Situs Talenta Lembar Informasi (TLI) Online ini adalah sebuah Media Informasi dari
Gerakan Pemuda GPIB Gloria (Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat). Situs ini
membagi informasi didalamnya menjadi 5 kelompok besar. Kelompok MENU berisi
edisi- edisi TLI online terbaru dan yang telah lalu, juga informasi tentang TLI online itu
sendiri. Kelompok THANKS FOR berisi link ke beberapa sumber di internet yang
memberikan "fasilitas gratis!" (penasaran?). Andapun dapat terhubung ke beberapa
sumber informasi Kristen di Internet melalui kelompok CHRISTIAN LINKS. Dua
kelompok yang lain adalah FIRMAN TUHAN, dan YANG BARU.
[----REVIEW KIRIMAN PEMBACA----]
•

GKPB ANUGERAH'S OFFICIAL WEB SITE!
==>http://gkpb.situsku.com/

Situs Gereja Kristen Perjanjian Baru Anugerah dengan WebMaster Johan Tasman
(owner of www.situsku.com) ini menyediakan berbagai fasilitas yang 'heavily
recommended by us', seperti; Perpustakaan On-line, Pelita Sahabat (Daily Bread),
Personal e-mail gratis, Forum/Chat, Bedah Buku, e-books, dan lain-lain. Situs GKPB
Anugerah ini merupakan bagian integral dari situs GKPB Indonesia. Visi on-line-nya
adalah untuk "Memperpendek jarak komunikasi dan memberi dukungan penuh
terhadap seluruh kegiatan Gereja Kristen Perjanjian Baru di Indonesia dan memenuhi
Amanat Agung TUHAN Yesus Kristus melalui Iman dengan menggunakan Teknologi
Internet".
[Kiriman: Johan Tasman < gkpb@ >]
•

GEREJA BETHEL INDONESIA "ALFA - OMEGA"
==>http://come.to/alfa-omega/
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==>http://fly.to/alfa-omega/
Pernahkah anda melihat setan? Silakan kunjungi homepage ini dan masuklah di menu
"Supranatural"..:), bagian ini adalah salah satu isi dari Homepage GBI "Alfa - Omega".
Homepage ini juga memberikan informasi tentang GBI Alfa - Omega Magelang, untuk
itu bila anda ada kesempatan pergi ke kota Magelang, bergabunglah untuk beribadah
bersama kami, Tuhan memberkati!!
[Kiriman: Pdt. Lukas Sutrisno < lukas@ >]
•

GPDI FILADELFIA FALABISAHAYA
==>http://welcome.to/GPDI-Filadelfia/

Situs dengan WebMaster Sdr. Hanny W. Sompie ini dibangun untuk mengenang
bangunan gereja GPdI Falabisahaya yang rusak akibat gempa di Maluku, Pulau
Mangole.
[Kiriman: Hanny Wantje Sompie < Filadelfia@ >]
•

GKJMB CITRA 2
==>http://members.xoom.com/gkjmbcitra2/index.htm

Sesuai dari informasi yang kami terima, Situs Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar Pos
Citra Garden ini berisi Renungan, DUDU, Forum Diskusi dan lain-lain.
[Kiriman: Ali < wooch@ >]
•

GEREJA YESUS SEJATI
==>http://www.gys.or.id/

Gereja Yesus Sejati ini berlokasi di Jl. Danau Asri Timur, Blok C3/ no. 3C Sunter Danau
Indah, Jakarta 14350. Situs ini terbagi dalam beberapa halaman. Halaman pertama
berisi Lagu & Khotbah. Di sini anda dapat menikmati lagu-lagu Kidung Rohani
(koor/instrumental) yang kami hadirkan secara bergiliran. Dan yang lebih menarik lagi,
anda dapat mendengarkan video rekaman khotbah yang dibawakan oleh para hamba
Tuhan (bila ada peralatan yang cukup untuk keperluan tersebut). Halaman berikutnya
adalah Santapan Rohani, Situs ini berkomitmen menambahkan naskah Santapan
Rohani ini 3-4 naskah setiap minggunya. Salah satu yang pasti akan terbit setiap
minggunya adalah Seri Injil Lukas, yang kami ambil dari buku terbitan Gereja Yesus
Sejati, yaitu 'Renungan Harian Injil Lukas'. Ketiga adalah Literatur. Setiap edisi terbaru
dari majalah 'Warta Sejati' dapat anda baca melalui halaman ini. Selain itu, juga ada
pamflet-pamflet gereja yang dapat anda download untuk kebutuhan penginjilan. Dan
halaman- halaman lainnya yaitu halaman Berita gereja, halaman Rekomendasi, dan
'Pembinaan Iman' dan 'Study Bible' (segera hadir, karena halaman ini sedang mereka
kembangkan dan diperkirakan akan hadir pada bulan Nopember 2000 nanti). Demikian
versi terbaru dari Situs ini, selamat menjelajahi!!!
[Kiriman: Meliana]

Review Milis
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Forum Diskusi Elektronik
•

MILIS GPIB EKKLESIA KALIBATA JAKARTA
==>< gpib-ekklesia-subscribe@egroups.com >

Bagi teman-teman/warga gereja GPIB Ekklesia Kalibata Jakarta, silakan bergabung
dalam Mailing List gpib-ekklesia@egroups.com . Milis ini diperuntukkan bagi segenap
individu atau kelompok warga gereja khususnya GPIB Ekklesia Jakarta termasuk
simpatisan atau mantan jemaat dimanapun mereka sedang berada (dalam maupun luar
negeri). Tapi kalau ada anggota gereja denominasi lain yang ingin bergabung mereka
akan terbuka menerimanya. Milis ini adalah wadah komunikasi dan informasi pelayanan
gereja, bisnis, pekerjaan serta prasarana kegiatan ekonomi lainnya. Mailing list ini
hanya dapat diakses oleh para anggotanya, dan berjalan tanpa moderator. Diskusi atau
informasi dapat dikirimkan dalam bahasa Indonesia. Syarat utama untuk mengirim
berita adalah bebas dari pengaruh pornografi.
Untuk menghubungi moderator/owner:
< gpib-ekklesia-owner@egroups.com > Alamat URL Milis ini:
http://www.egroups.com/group/gpib-ekklesia/
•

MILIS CYBERGKI

==> < subscribe-i-kan-untuk-CyberGKI@xc.org > Mailing List CyberGKI ini disediakan
untuk anggota-anggota gereja GKI namun juga terbuka bagi siapa saja yang tetarik
untuk bergabung. Salah satu pokok pembicaraan dalam milis berkisar pada pelayanan
di lingkungan gereja-gereja GKI. Selain itu topik-topik kekristenan dan (kadangkala)
topik umum juga menjadi topik-topik yang hangat dibicarakan dalam milis ini.

Stop Press
•

PENGUMUMAN UNTUK EDISI 80 [ GEREJA - 2 ] DAN EDISI 81 [ PEMUDA ]

Seperti pengumuman kami dalam ICW edisi 78 yang lalu bahwa edisi khusus review
gereja-gereja akan kami bagi dalam dua edisi. Karena itu, kami masih membuka
kesempatan bagi gereja-gereja dan pembaca yang rindu supaya Situs/Milis gerejanya
dimuat dalam ICW, segera saja kirim ke Redaksi dengan mengikuti format berikut ini:
--- Untuk Situs --Nama Gereja ::
Nama Situs ::
Alamat Situs :: http://
Alamat Email ::
WebMaster ::
Deskripsi Singkat::
Review (optional)::
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____________________
--- Untuk Milis --Nama Gereja ::
Nama Milis ::
Alamat Milis ::
URL(optional)::
Alamat Admin ::
Sifat Milis :: Terbuka/khusus kelompok tertentu
Topik yang dibicarakan::
Deskripsi Singkat::
____________________

N.B: EDISI 81
ICW Edisi 81 akan mengulas tentang "PEMUDA". Bagi anda yang juga punya
informasi/bahan/review/URL yang berkaitan dengan tema "PEMUDA" (termasuk Youth
or Youth Ministry, Remaja, Kaum Muda, Siswa/ Mahasiswa dan Pelayanan/Organisasi
dengan fokus ini ...), silakan segera mengirimnya (memakai format/formulir sama
seperti di atas) ke Redaksi ICW < staf-ICW@sabda.org >. Kiriman anda akan ditunggu,
diterima dan dimuat dengan senang hati... :)

Surat Anda
Dari: Johan Tasman
>Hallo ICW :)
>nama saya Johan Tasman dari GKPB Lippo Karawaci - Tangerang.
>bisakah saya minta tolong ICW untuk menampilkan alamat situs
>GKPB Lippo pada edisi newsletter berikutnya?
>alamatnya: ==> http://gkpb.situsku.com
>situs ini belum sepenuhnya selesai (mungkin ICW bisa review dulu
>apakah pantas untuk diikutkan dalam newsletter), saya bermaksud
>mengundang setiap member news ICW khususnya jemaat GKPB untuk memberi
>saran/masukan terhadap situs ini, termasuk juga memberi kesempatan
>untuk meregister official e-mail di sana :)
>kalau ada yang bersedia menyumbang artikel, kami dari team
>situsku.com akan sangat berterima kasih. Thanks ICW, maju terus,
>Tuhan berkati.
Redaksi:
Trims Sdr. Johan atas infonya, dan review kiriman anda telah kami muat dalam edisi ini.
Jika anda butuh bantuan untuk menyelesaikan situs anda, ada milis bagus buat anda.
Silakan bergabung dalam milis e-WebAuthor (forum diskusi khusus untuk para
WebAuthor, baik yang sudah pakar ataupun pemula), dengan mengirim e-mail ke:
<subscribe-i-kan-WebAuthor@xc.org> Buat pembaca yang juga 'mo tolong Sdr. Johan,
silakan kirim "saran/ masukan" lewat ICW.
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Dari: oviens@
>Subject: sedikit info
>GKI.. // Gereja Missi Injili.. // GBI Kemah.. // Gereja Cihuy..
>Gereja Effatha.. // Gereja Injili Indonesia.. // Gereja Masehi..
>Gereja Mahasiswa.. // Gereja Persekutuan Maranatha.. // GIA..
>IPRF..

ICW 2000

Redaksi:
[[Maaf, URL-URL dari atas di--cut--potong untuk menghemat tempat, daftarnya cukup
panjang ... nantikan Edisi 80 minggu depan :) ]]
!!WOW!!, lebih dari "sedikit." Terima kasih untuk kiriman Daftar Gereja tersebut ... pasti
akan ada yang kami tampilkan pada kolom review minggu depan !! Jika anda
mempunyai *daftar/data lain*, seperti ttg PEMUDA dan YOUTH MINISTRY <??> ;-).
Kirim info/URL atau reviewnya terus ya.. !!

Info Terbaru
•

SITUS-SITUS OLIMPIADE 2000

Non-Kristen: SITUS OLIMPIADE 2000 (Resmi)
http:/www.olympics.com/eng/
Situs Kristen dan 'Outreach':
•
•
•
•

•
•

REAL GOLD 2000
http://www.gospelcom.net/realgold/
YWAM Outreach
http://www.ywam.org.au/aust2000
INDONESIAN GLOBAL Outreach
http://www.geocities.com/igo2000cop
QUEST (More than Gold)
http://creativearts.worldnet.net.au
http://www.morethangold.org/
EVANGEL
http://pe.ag.org/pentecostal-evangel/articles.cfm
ANGLICAN Outreach http://www.anglicanmediasydney.asn.au/olympics2000

Sumber: Dari surat pembaca, staf-ICW, dan e-JEMMi (Nomor 34 dan 35)
•

UPDATE SITUS-SITUS

[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
Nama

: GBI Aletheia
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E-Mail
: sp_purnomo@
URL
: http://www.gbi-aletheia.com/
Komentar : Site GBI Aletheia Yogyakarta
Nama
: GKJ Nehemia
E-Mail
: gkjn1171@
URL
: http://www.stas.net/gkj/
Komentar : Gereja Kristen Jawa Nehemia
Nama
E-Mail
URL

: Olivia.J
: olivia@
: http://www.hambatuhan.com/
Situs ini berisi berbagai ragam informasi yang layak dibaca oleh para hamba
Komentar :
tuhan maupun orang awam yang rindu untuk melayani Tuhan.
Nama
E-Mail
URL

: Yohanes Eko N.K.
: john_echo@
: http://kmsk.faithweb.com/
Ini adalah web site Kebaktian Mahasiswa dan Staff Kristen Politeknik Negeri
Komentar : Medan. Suatu organisasi Kekristenan Mahasiswa dan Staff Kristen di
lingkungan Politeknik Negeri Medan.
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ICW 080/September/2000: Gereja (2)
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus...

Di tengah-tengah maraknya pemakaian media internet sebagai jalur komunikasi dan
informasi, gereja pun ternyata tidak mau ketinggalan. Banyak gereja Indonesia yang
telah ikut ambil bagian memanfaatkan teknologi ini untuk mengembangkan pelayanan
mereka. Untuk itulah ICW, pada dua edisi berturut-turut (79 dan 80) menyajikan
informasi tentang Situs/Milis gereja. Adapun tujuannya adalah agar sumber- sumber
informasi ini dikenal oleh masyarakat Kristen Indonesia secara luas.
Tapi, dua edisi ICW ternyata masih tidak cukup untuk menampung semua informasi
Situs/Milis gereja yang kami terima. Oleh karena itu kami minta maaf kepada pembaca
yang telah mengirimkan info Situs/Milis gerejanya kepada kami tapi belum dapat dimuat
pada dua edisi ini. Tapi jangan sedih hati, redaksi merencanakan untuk menampilkan
lagi tema Gereja (3) pada akhir bulan Oktober. Jadi informasi Situs/Milis gereja yang
belum dapat kami muat pada edisi ini akan kami muat di edisi Oktober y.a.d. Dan bagi
gereja-gereja yang belum memperkenalkan Situsnya, silakan **cepat-cepat**
mengirimkan infonya kepada kami. Kami dengan senang hati akan menerimanya.
Pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada pembaca yang
telah mengirimkan informasi Situs/Milis gereja untuk dimuat di ICW. Kami yakin
informasi tsb. akan sangat berguna bagi masyarakat Kristen Indonesia. Dan inilah
hasilnya, selamat mengikuti sajian Situs/Milis gereja-gereja (2)!
Salam, Staf Redaksi
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Review Situs
•

GEPEMBRI - GEREJA PEMBERITA INJIL

==>http://www.gepembri.org/index.htm "WOW!!" begitulah kesan pertama saat
berkunjung ke Situs gereja GEPEMBRI ini. Pengunjung akan dibuat "terpesona" dengan
tampilan halaman depannya. Mengapa? Karena ada dua frame yang ditampilkan.
Frame pertama berisi sederet menu tentang gereja dan pelayanan GEPEMBRI,
sedangkan frame kedua berisi informasi tentang buletin dengan fokus khusus. "Film dan
Pengaruhnya", misalnya, menjadi fokus sejak Situs ini terakhir direvisi (10 September
2000). Buletin ini sendiri dibagi dalam beberapa menu: Artikel, Renungan, Wawancara,
dan Persekutuan. Menarik sekali! Selain dengan fokus khusus, buletin ini juga menjadi
warta gereja dari GEPEMBRI, isinya berupa laporan kegiatan-kegiatan gereja,
kesaksian, renungan, dll.
•

GKKK - GEREJA KRISTEN KALAM KUDUS

==> http://www.geocities.com/kalam_kudus/ Situs yang menyebut dirinya sebagai
Portal bagi Komunitas Kristen Kalam Kudus ini memuat informasi-informasi tentang
Gereja Kalam Kudus dan Sekolah Kristen Kalam Kudus. Sajian informasinya dibagi
menjadi dua bagian, yang pertama adalah Sekilas Warta dan Pengumuman Seputar
Kalam Kudus; dan yang lain adalah daftar menu yang terdiri dari: Gereja Kristen Kalam
Kudus, SKKK (Sekolah Kristen Kalam Kudus) Jakarta, SKKK Malang, Arti Logo Kalam
Kudus, Daftar SKKK Indonesia, Artikel Kristen, Related Links, Gallery Foto Camp GSM,
dan Gallery Foto. Situs ini juga memuat informasi tentang Milis GKKK/SKKK (baca
kolom REVIEW MILIS). Dan buat jemaat (biasanya kaum muda ;-)) yang hobi "chatting",
bisa bergabung lewat channel Kalamkudus. Caranya? Klik saja " KalamKudus IRChat
Homepage", maka anda akan temukan Chat Room GKKK. Beberapa link ke Situs-situs
pelayanan elektronik penting juga tersedia, misalnya ke SABDA.org, Bible Gateway dari
Gospel.com, dll.
•

PANTEKOSTA-NET

==>http://pantekostanet.cjb.net/
==>http://gpdi.cjb.net/ Situs Pantekosta-Net ini membagi informasinya dalam tiga
bagian. Bagian pertama adalah informasi Seputar Milis Pantekosta-Net dan juga Event
dan Cerita (halaman khusus berisi kumpulan cerita menarik bagi anak-anak Sekolah
Minggu). Bagian kedua adalah About GPdI, yang berisi informasi tentang GPdI, mulai
dari Daftar GPdI di luar negeri sampai laporan hasil Mubes GPdI. Dan untuk mengenal
lebih dekat aliran Pantekosta, maka pada bagian ketiga terdapat Perpustakaan
Pantekosta yang cukup menarik untuk anda kunjungi. Di sini anda akan mendapati buku
Kebenaran Sejarah dan Teologia Pantekosta. Selain itu ada juga Buku-buku GPdI, MP3
Music, dan Majalah. Untuk melengkapi ke tiga bagian tersebut, Situs ini menyediakan
link ke beberapa Website menarik dan juga ke beberapa Internet Tools (freemail station,
search station, e-card station dan computer info). Oke, deh... untuk lebih jelasnya, anda
harus kunjungi Situs Web ini sendiri!
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==>http://www.bethany.or.id/index.htm Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany
Surabaya ini memasang image yang cantik di halaman muka Situsnya. Dengan
menggunakan imagemap anda dapat klik bagian-bagian yang disebutkan didalamnya.
Sekilas tentang Bethany berisi informasi seputar GBI Jemaat Bethany Surabaya, Profil
Gembala, Jadwal Ibadah dan juga link ke cabang- cabang GBI Bethany lainnya. Bagian
Pastoral khusus mengulas informasi seputar kegiatan Family Altar (FA) yang
diselenggarakan oleh GBI Bethany Jemaat Surabaya. Pelayanan FA bertujuan
memberikan hal-hal yang tidak bisa jemaat dapatkan dalam Kebaktian Minggu (di sini
pengunjung dapat belajar beberapa kegiatan FA yang menarik). Informasi tentang
pendidikan teologia (Sekolah Tinggi Theologia Bethany - STTB) dan SOM GBI Bethany
Jemaat Surabaya disebutkan dalam bagian Pengajaran. Selain itu terdapat juga
informasi tentang Kepemudaan, Literatur, dan Kumpulan Kotbah. Ingin tahu isinya?
Silakan mengunjungi Situs Web GBI Jemaat Bethany.
•

GEREJA BETHEL INDONESIA HOUSE OF FAITH

==>http://www.gbihof.com/index.htm Situs yang cukup sederhana ini adalah milik
Gereja Bethel Indonesia House of Faith (GBI HOF) yang berlokasi di El Monte,
California. Dari keenam menu yang disajikan dalam Situs ini, empat diantaranya
(Shalom, Etcetra, Newsupdate, dan Komisi) berisi informasi tentang GBI HOF; mulai
dari visi dan misi hingga bentuk-bentuk pelayanan di gereja ini. Dua menu lainnya
adalah Info (berisi ruang tanya jawab, ruang kesaksian dan message center -- yang
ditujukan bagi para pengunjung Situs), dan link ke beberapa sumber informasi Kristen.
Bila anda saat ini sedang tinggal di wilayah El Monte, California dan rindu bersekutu
dengan saudara-saudara seiman dari Indonesia, segera kunjungi Situs ini dan dapatkan
informasi lebih lengkap tentang lokasi alamat dan kegiatan mereka.
•

GEREJA INJILI INDONESIA - SAN JOSE

==>http://www.gii-usa.org/index.html Situs Gereja Injili Indonesia di San Jose, California
ini disajikan dalam 2 bahasa; Indonesia dan Inggris. Dalam Peta Situs gereja ini tampak
jelas enam bagian di dalamnya, yakni tentang GII San Jose, Pelayanan, Doa, Aktivitas
Mingguan, Acara Mendatang dan Buletin Mingguan (warta gereja). Bagian Tentang GII
San Jose cukup menarik untuk dikunjungi karena berisi kesaksian tentang
pembentukan dan pengembangan gereja ini serta rencana masa depannya. Klik alamat
di atas dan anda akan melihat lebih dekat pelayanan gereja ini.
•

JEMAAT KRISTEN INDONESIA ANUGERAH

==>http://www.geocities.com/Athens/2511/jki-anug.html Situs ini adalah milik Jemaat
Kristen Indonesia Jemaat Anugerah yang berlokasi di Sierra Madre, California, dengan
Gembala Sidangnya Pdt. Virgo Handojo. Informasi utama dari Situs ini adalah tentang
jadual Kebaktian Umum, Sunday School hari Minggu dan Special Event. Selain itu,
Situs ini juga menyajikan informasi tentang Jemaat Kristen Internasional, Renungan
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Harian, Members of JKI Anugerah, History of JKI Anugerah, Rencana JKI Anugerah,
dan Links to.... khususnya ke alamat-alamat JKI lain di berbagai tempat. Silakan
berkunjung!
•

SDA - SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH IN JAKARTA, INDONESIA

==>http://www.tagnet.org/warakas/ Bila anda ingin mengenal lebih dekat aliran
Seventh-Day Adventist (SDA) maka halaman-halaman: Our name and mission, What
we believe, About the logo, Our history, dan Ellen G. White books, dapat anda jumpai di
jumpai di Situs Gereja SDA Warakas Jakarta. Namun sayang, informasi tersebut hanya
tersedia dalam bahasa Inggris. Tapi informasi tentang pelayanan gereja SDA Warakas
dapat anda baca dalam bahasa Indonesia). Informasi di dalamnya terdiri dari Pastoral,
Youth Society, SDA church worldwide news, WORLDNEWS !, dan Church News. Selain
itu terdapat juga beberapa link ke sumber informasi Kristen lain. Sedangkan untuk
menjalin komunikasi dan interaksi dengan pengunjung telah tersedia halaman Form,
Church Member, Sign GuestBook, dan Read GuestBook.
[----REVIEW KIRIMAN PEMBACA----]
•

GEREJA BETHEL INDONESIA JEMAAT BETHANY BOGOR

==>http://www.bethany-bogor.org/ Situs berikut ini adalah Situs Web Resmi Gereja
Bethel Indonesia Jemaat Bethany Bogor. Berisi informasi mengenai pelayanan yang
dilakukan oleh GBI Bethany Bogor, Renungan Harian Anak-anak Abeth, Kesaksian,
Warta, Pesan Gembala, Ruang Tolong-menolong, Jadwal Siaran Radio, Kalender Doa,
Ruang Tanya Jawab dan Konseling, dan lain-lain. [Kiriman: Paul Tuanakotta < paul@ >]
•

WARTA PAROKI ST. ANDREAS

==>http://www.st-andreas.org/ Majalah Warta Andreas online ini terbit bagi anda yang
"tidak kebagian" majalah tersebut dalam bentuk cetakan. Meskipun pada tanggal 16
Agustus 2000 lalu Situs ini telah melewatkan usianya yang ke-3, namun dengan rendah
hati sang Pengelola Situs mengaku masih merasakan banyak kekurangan. Hingga kini
Situs Warta Paroki St.Andreas telah 22888 [kali - red.] dikunjungi. Dari content yang ada
di dalam website ini maka yang paling banyak di kunjungi adalah Forum Diskusi.
Content yang baru yang akan segera di-online-kan adalah WAROENG NGOBROL,
disana pengunjung bisa bertemu dan ngobrol bersama. Demikian sekilas Info
St.Andreas Online dan sampai jumpa di info berikutnya. [Kiriman: Andreas L. <
webmaster@ >]
•

GPIB EBEN HAEZER JAKARTA

Nama Gereja :: GPIB EBEN HAEZER JAKARTA
Nama Situs :: GPIB EBEN HAEZER HOMEPAGE
Alamat Situs :: http://gpibebenhaezer.cjb.net
Alamat Email :: komisilitbang@gpibebenhaezer.org
WebMaster :: Komisi litbang GPIB Eben Haezer Jakarta
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Deskripsi Singkat :: Web site ini berisi informasi seputar kegiatan pelayanan di GPIB
Eben Haezer Jakarta. Informasi pelayanan selalu di update sekali seminggu.
[Kiriman: Valerian Z. Pelupessy < pelupessy@ >]

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

MILIS GKKK - GEREJA KRISTEN KALAM KUDUS

==> < gkkk-subscribe@egroups.com > Gereja Kristen Kalam Kudus (GKKK) memiliki
tiga buah Milis, yaitu Milis GKKK, Milis GKKK Bandung, dan Milis Alumni SKKK dan
Umum. Milis GKKK adalah forum diskusi antar rekan-rekan Kalam Kudus yang ada
dimana-mana. Tujuan Milis GKKK ini adalah untuk menghimpun informasi antar
anggota GKKK dan Sekolah Kristen Kalam Kudus. Bagi anggota GKKK di manapun
anda berada, silakan bergabung dalam Milis ini dengan menghubungi alamat email di
atas. Sedangkan bagi pembaca yang ingin tahu tentang Milis GKKK Bandung dan Milis
Alumni SKKK dan Umum, anda dapat langsung menghubungi alamat berikut ini:
==> < kalamkudusnet-subscribe@egroups.com > Milis GKKK Bandung
==> < kalamkudus-subscribe@egroups.com > Milis Alumni SKKK/Umum
•

MILIS PANTEKOSTA-Net

==> < subscribe-i-kan-untuk-pantekosta@xc.org > Milis yang dalam pelayanannya
menggunakan sistem I-KAN (Internet - Komputer Alkitab Network) ini didirikan pada
bulan Oktober tahun 1997 pada saat beberapa rekan GPdI bertemu dengan Pdt. Moody
Ratu dari IPRF-V Los Angeles di sebuah Milis Kristen. Melalui Milis Pantekosta-Net
yang dikelola oleh Budi Lewiyanto dan Hengky Lie ini, PA (Pelajaran Alkitab) dari
Pdt.A.H. Mandey yang tadinya hanya dapat di konsumsi di Jakarta lewat Radio Pelita
Kasih, sekarang bisa diterima sampai di pelosok-pelosok tanah air & manca negara
dengan server dan software yang lebih canggih. Semoga pelayanannya semakin
bekembang ... :)
•

MILIS GII-Net

==> < subscribe-i-kan-untuk-GIINet@XC.Org > Eksistensi GII-Net adalah untuk mengakomodasi kebutuhan jemaat GII dalam mewujudkan program kebersamaan. Dengan
pelayanan elektronik ini Jemaat "terasing" sudah bisa merasakan kehangatan
berjemaat. Untuk bergabung, silakan hubungi alamat di atas.
[Sumber: Christianto Tjahyadi]
•

MILIS CYBER CHURCH

==> < cyberchurch-subscribe@makelist.com >
==>
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http://come.to/cc-family Cyber Church adalah sebuah Gereja Maya, tanpa tembok
pemisah dan sepenuh waktu. Milis ini terbuka bagi siapa saja yang ingin bersekutu
dengan rekan-rekan seiman dalam Tuhan. Milis ini menyediakan sarana konseling,
online prayer, christian news, fellowship, music ministry, dan sebagainya. Ingin
informasi lebih lengkap? Hubungi Bapak Petra Kuo < choose@writeme.com >, sang
Admin dari Milis ini. [Sumber: Indonesian Mailing List]
•

MILIS AGAPE-CARING

==> < agape-caring-owner@egroups.com >
==>
http://www.egroups.com/group/agape-caring
Mailing list Agape-Caring ini adalah sarana komunikasi diatara para pekerja/aktivis JKI
Agape terutama di departermen caring/outreach. Jadi Milis ini terbuka khusus untuk
anggota jemaat JKI Agape dimana saja berada. Bila anda termasuk jemaat JKI Agape
dan rindu bergabung dengan Milis ini, silakan meminta informasi lengkap dari
Moderator Milis JKI Agape melalui alamat email atau kunjungi alamat URL di atas.
[Kiriman: David Arifianto < agape-caring-owner@ >]
•

MILIS GKI WAHID HASYIM 180

==> GKI_WaHa180@egroups.com Milis ini pada saat dibuat bertujuan untuk memenuhi
kerinduan para pemuda GKI WaHa akan sebuah sarana informasi, diskusi, komunikasi
& perbincangan mengenai sharing kehidupan sehari-hari, kesaksian hidup, isu-isu
teologia dan tukar menukar informasi lain yang berhubungan dengan kekristenan.
sebagainya. Tetapi sejalan dengan berkembangnya milis ini, maka saat ini tidak hanya
para pemuda yang menjadi anggota, tetapi juga semua jemaat & simpatisan GKI Wahid
Hasyim, Jakarta dapat menjadi anggota.
[Kiriman: Dody < dsi@ >]
•

MILIS GBI BETHANY BOGOR

Nama Gereja
Nama Milis
Alamat Milis
URL(optional)
Alamat Admin
Sifat Milis
Topik
dibicarakan
Deskripsi
Singkat

:: GBI Bethany Bogor
:: Mailing List GBI Bethany Bogor
:: bethany8@egroups.com
:: http://www.egroups.com/bethany8
:: paul@bethany-bogor.org
:: terbuka
:: Kekristenan Umum, Pengumuman, Kesaksian dll.
:: Mailing list resmi dari Gereja Bethel Indonesia Jemaat Bethany
Bogor. [Kiriman: Paul Tuanakotta < paul@ >]

Stop Press
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RALAT

Berikut adalah koreksi yang dikirimkan Sdr. Ina:
>Redaksi yang terkasih dalam Kristus...
>ada koreksi untuk GKRI Jemaat Karmel (no. 5 dari atas), website
>yang anda taruh itu kepanjangan....anda tidak perlu menaruh
>index.htm...karena dengan website yang anda taruh, itu akan
>menampilkan webpagenya Microsoft Outlook 98..cukup dengan ==> www.fica.org/gkrikarmel saja..tolong dikoreksi.
>Terima kasih dan Tuhan memberkati. Ina - anggota GKRI Karmel.
Redaksi:
'Ma kasih banyak, ya. Dengan dimuatnya surat ini, maka kekeliruan telah kami perbaiki:
GKRI Jemaat Karmel ==>
http://www.fica.org/gkri-karmel/
•

UCAPAN TERIMA KASIH

Redaksi ICW benar-benar mengucapkan terima kasih pada para Pembaca yang telah
mengirimkan:
1. Tanggapan dan respon
2. Informasi URL/Milis/dll yang sangat manis dan juga sangat berguna bagi ICW
... :) Semoga tidak berhenti sampai di sini saja, ICW masih teruuusss menanti
tanggapan maupun info-info anda yang lainnya. OKI, tiap kali anda "ketemu"
dengan "informasi baru", boleh dong bagi-bagi berkatnya ke saudara yang lain
lewat ICW. BTW, thanks seribu kali thanks atas perhatian anda .. :) GBU !!

Surat Anda
Dari: elaine
>sorry ibu/bapak di ICW. saya ada punya beberapa pertanyaan mengenai
>gereja. bolehkah bapak/ibu meluangkan sedikit untuk pertanyaan saya.
>saya tinggal di USA. dan saya ingin tahu tentang:
>1. Apakah gereja Mormonisme/ Gereja Yesus kristus dari orang-orang suci zaman
akhir?
>2. Mengapa mereka tidak di akui oleh gereja International? (kan mereka juga Kristen)
>3. Mereka kan juga pakai ALkitab dan Percaya Yesus Kristus?
>4. Dan kenapa orang-orang bahwa ajaran mereka adalah ajaran sesat?
>Jika ibu/Bapak mempunyai informasi atau bukti tentang ajaran mereka.
>bolehkan saya mengetahuinya.
>Terima kasih sebelum informasinya
Redaksi:
Pertanyaan yang bagus sekali ... :) tapi pasti akan terlalu panjang kalo dijawab di sini ya
.. :( Oke, untuk Sdr. Elaine, silakan anda mengunjungi beberapa alamat Situs Web
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Untuk perbandingan, lihat juga Situs bahasa Inggris yang isinya sebagian besar adalah
kumpulan kesaksian menarik dari mantan orang- orang Mormon, yakni kesaksian
tentang alasan mengapa mereka keluar dari gerakan bidat ini: ==>
http://www.exmormon.org
Dari: Paulus Santoso Widjaja
>Saya ada fasilitas domain www.777i.com yang sedang redesign lagi
>dimana salah satu fungsinya adalah sebagai portal rohani prasarana
>pewartaan via internet. Apakah saya boleh mengcopy paste email ini
>ke dalam salah satu page saya sebagai sarana link? Terima kasih.
>Marilah kita menjadi penjala-2 manusia dalam dunia virtual via
>fasilitas internet. Gusti Yesus memberkati anda!
Redaksi:
Kami sangat senang bila ICW dapat menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Bila Sdr.
Paulus ingin menaruh arsip ICW dalam salah satu halaman Situs anda ada 2 cara yang
kami sarankan:
1. Anda tidak perlu repot-repot meng-copy dan mem-paste newsletter ICW ini
karena kami telah membuat Situs arsip ICW. :-) Anda cukup menaruh link ke
Situs tersebut dengan alamat:
==>http://www.sabda.org/icw/ atau ke setiap edisi dengan
==>http://www.sabda.org/icw/00-080.htm
2. Jika anda ingin membuat arsip ICW sendiri yang lain, silakan hubungi redaksi di
alamat staf-icw@sabda.org untuk mendapatkan ijin dan syarat-syarat
pembuatannya. (Ini juga berlaku bagi anda yang *sudah* telanjur membuat arsip
ICW tanpa ijin dari redaksi.) Walaupun begitu, anda masih tetap harus
mencantumkan sumber dan link-link ke situs/arsip ICW yang asli. Demikian
saran kami, untuk selanjutnya kami menunggu feedback dari Saudara. Gusti
Yesus ugi mberkahi panjenengan... :)
Dari: Iwan Susanto ..
>URL : http://members.theglobe.com/godsetmefree/gsmf/
>Review: adalah situs pelayanan suami-istri yang berorientasi untuk
>menolong mereka yang ingin keluar dari jerat homoseksualitas
Redaksi:
Trims banget buat informasi yang Sdr. Iwan kirimkan... :)
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Juga buat semua pembaca yang telah mengirimkan informasinya kepada ICW. Tuhan
memberkati pelayanan anda semuanya. N.B.: Kirim info terus ya, kami tunggu !!

Info Terbaru
•

DARI e-PANTEKOSTA

>Ada website baru milik GPdI - Jemaat Tomohon di ==>
http://gpditomohon.cjb.net/
>Dorang pe gereja adalah gereja paling tua diantara gereja GPdI yang
>lainnya di Tomohon, sebab di wilayah kecamatan Tomohon ada 20
>(dua puluh) gereja GPdI. Tomohon terletak 20 km dari kota Manado di
>Sulawesi Utara.
>Ternyata sudah ada satu lagi website dari GPdI yang baru saja di
>launch, yaitu PPPK atau Pelpap Ketapang :-) Puji Tuhan !
>website tersebut ada di : ==>
http://www.pelpapketapang.org/ [Sumber: Milis e-Pantekosta < subscribe-i-kan-untukpantekosta@XC.org >]
•

UPDATE REVIVAL TOTAL MINISTRY (RTM)

==>
http://revivaltotalministry.or.id/
>Situs RTM kali ini kami menyajikan lagu-lagu Rohani garapan Sdr.
>Rhesa Siregar dalam format Real Audio dan MIDI. Pengunjung bisa
>mendengarkannya secara online atau didownload terlebih dahulu
>untuk kemudian didengarkan secara offline. Situs Web "Revival
>Total Ministry" mengintegrasi system jaringan dari Obor Indonesia
>untuk melengkapi system yang telah ada. Integrasi tambahan tersebut
>berupa forum diskusi, Link Kristiani dan akses email gratis
>@ob.or.id. Selain itu kami menambahkan beberapa fitur dalam situs
>web ini, yaitu Jejak Update dan Mesin Pencari Data. Jejak Update
>berfungsi untuk mengetahui file apa saja yang mengalami update,
>sedangkan Mesin Pencari Data berfungsi untuk mencari data-data yang
>anda butuhkan dari situs web ini (misalnya untuk bahan khotbah),
>hanya dengan memasukkan "kata" tertentu dalam kotak yang kami
>sediakan disamping kiri. Selamat menjelajah situs kami, semoga anda
>semakin terberkati :-)
[Sumber: Milis RTM < subscribe-i-kan-untuk-revival@XC.org >]
•

SEMINAR PEMBINAAN IMAN KRISTEN KE XVIII

Berikut ini adalah titipan dari e-Reformed (anggota Gereja Reformed Injili Indonesia)
untuk mengumumkan seminar tahunan mereka.
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Penyelenggara : Stephen Tong Evangelical Ministries International
Hari/Tanggal : 5-7 OKTOBER 2000 (Kamis, Jumat, Sabtu)
Waktu
: Pukul 19.00 WIB
Gedung Manggala Wanabakti, Departemen Kehutanan
Tempat
:
Jalan Gatot Subroto, Jakarta.
Tema
: KERAJAAN ALLAH, GEREJA DAN PELAYANAN
Pembicara
: DR. Stephen Tong
Biaya
: Rp. 30.000,- ( Untuk mahasiswa : disc. 50 % )
Marice ( telpon : 3810912 )
Pendaftaran
:
Renhard ( telpon : 4520965 )
E-mail
: Lia/Maria <griipst@cbn.net.id>

[Sumber: Milis e-Reformed < subscribe-i-kan-untuk-reformed@XC.org >]

Topik
Dua edisi ICW yang akan datang akan menyajikan informasi tentang: EDISI 81 =
PEMUDA (Pelayanan Kaum Muda / Dewasa / Remaja / Mahasiswa) EDISI 82 =
SEKOLAH MINGGU (Pelayanan Anak, Kumpulan Cerita, Lagu-lagu, Perangkat
Mengajar, Kumpulan Kreativitas Anak, dll.)
Bila anda memiliki atau mengetahui informasi ( URL/Milis/ChatRoom/
Newsgroup/ftp/dll.) seputar topik-topik di atas, jangan lupa mengirimkannya ke ICW ... :)
==> Email: < submit-ICW@sabda.org > atau < staf-ICW@sabda.org >
==> Formulir: ==> http://www.sabda.org/update.htm
Oke, kami tunggu !!
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Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus...
Ada sebuah momen penting dalam sejarah bangsa Indonesia yang tidak akan kita
lupakan karena selalu kita peringati setiap tgl. 28 Oktober, yaitu peringatan Hari
"Sumpah Pemuda". Berbicara tentang pemuda, kita tahu bahwa pemuda adalah ujung
tombak bangsa karena di bahu merekalah terletak masa depan negara. Bagaimana
kiprah para pemuda Indonesia pada jaman modern ini, khususnya bagi para pemuda
Kristennya? Apakah mereka dapat menampakkan jati dirinya di tengah-tengah arus
perkembangan jaman dan keadaan negara yang sedang dilanda krisis ini?
ICW Edisi 82 adalah usaha yang memperlihatkan Situs-situs hasil karya dari dan untuk
para pemuda yang ingin menunjukkan peran dan keterlibatannya dalam pembangunan
spiritual bangsa. Selain sumber informasi dari Indonesia, ada juga daftar sumbersumber Situs asing yang dapat memperlengkapi wawasan kita.
Akhir kata; 'Special Thanks' bagi setiap pembaca yang sudah mengirim
info/review/URL/dsb. kepada kami. Kirim terus ya ... jangan bosan karena -- ICW adalah
dari anda, untuk anda, dan oleh anda ... dan semua bagi pelebaran Kerajaan-Nya!!
Salam,
Staf Redaksi
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Review Situs
Berikut ini adalah review Situs-situs seputar "Pelayanan PEMUDA."

Situs-Situs -- Buletin Pemuda
•

SERAFIM ONLINE
==>http://serafim99.cjb.net/index.htm

Situs Buletin Serafim Online ini adalah aksi kreatif dari para pemuda GPIB (Gereja
Protestan di Indonesia bagian Barat) MUPEL DKI Jakarta untuk menyambut HUT emas
GP (Gerakan Pemuda) GPIB Tahun 2000. Selain membaca artikel-artikel yang
disediakan oleh buletin ini, anda juga dapat membaca informasi kegiatan-kegiatan GP
GPIB 2000. Ide pembuatan dan struktur Situs ini cukup bagus, hanya akan lebih bagus
lagi bila isi Situs Buletin Serafim ini rajin-rajin diupdate :). Jadi pengunjung bisa terus
melihat dan memperoleh informasi terbaru dari GP GPIB 2000 DKI Jakarta.
•

YOUTH NEWS
==>http://www.youth.id.org/

Keunikan Situs Buletin Pemuda (berbahasa Indonesia) GBI Bethany ini adalah dalam
penyajian informasinya, karena dikemas dalam bahasa yang keren dipakai oleh anakanak muda, sedangkan topik-topik yang dibicarakan adalah topik-topiknya anak-anak
muda dalam nuansa kristen yang jelas. Halaman-halaman yang disediakan di dalamnya
antara lain adalah fokus, abbkadym, tips, edisi lalu, ngobrol, spotlight, dll. Disediakan
pula link ke beberapa sumber Kristen lain. Bagi para kawula muda, silakan berkunjung
dan berkenalan.

Situs-Situs -- Resources/Sumber Tentang Pelayanan Pemuda
•

HOMEPAGE REMAJA GKI
==>http://members.tripod.com/~manuelito/remaja.htm

Sibuk mencari-cari bahan, tip dan trik, atau metode-metode pelayanan pemuda/remaja?
Coba kunjungi Situs yang satu ini. Anda akan disuguhi sederet informasi yang cukup
bagus dan pasti berguna bagi pemuda/ remaja di gereja anda. Perhatikan bagianbagian Galeri Makalah, Galeri Metode, Tips Bina Remaja, Tutur Bijak, Cool Links, dan
beberapa bagian lagi. Setiap bagian tersebut akan memberi anda referensi yang kaya
untuk mengembangkan pelayanan pemuda/remaja anda. Tunggu apa lagi, yuk segera
singgah di Situs Remaja ini.
•

PEMUDA KRISTEN.COM
==>http://www.pemudakristen.com/pk1/index.htm

Visi dari Situs milik Persekutuan Pemuda (Youth Center) GRII (Gereja Reformed Injili
Indonesia) ini adalah menjadikan Situs ini sebagai sumber informasi bagi aktivis
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pemuda Kristen untuk mengembangkan pelayanannya di dalam menghadapi tantangan
jaman (mantap, kan?). Informasi yang disajikan dalam Situs ini banyak yang berupa
artikel dan pengajaran. Namun di bagian akhir setiap artikel selalu dicantum- kan
aplikasi (penerapan praktis) dari artikel tersebut. Sekalipun jumlah artikelnya belum
begitu banyak, namun artikel-artikel yang ada cukup bagus untuk dibaca para pemuda
dan pasti pelayanan pemuda anda akan mendapat banyak berkat.
•
o

Juga lihat daftar URL/LINKs dalam Kolom Fokus (Situs Bahasa Inggris)

Situs-Situs -- Pelayanan Pemuda
•

KOMISI PEMUDA PRESBYTERIAN ORCHARD CHURCH JEMAAT
BERBAHASA INDONESIA
==>http://in-christ.net/orpc/index.htm

Ingin mengenal kegiatan pelayanan pemuda di Gereja Presbyterian Orchard Berbahasa
Indonesia? Mudah sekali! Situs ini akan menolong anda karena di dalamnya dapat
ditemukan ulasan kegiatan pemuda mereka, yang berisi a.l. Visi Komisi Pemuda, Acara
bulan ini (Jadwal Persekutuan), Aktifitas Pemuda (Informasi tentang KTB, Majalah
Gramatos, Milis diskusi dan publikasi ORPC), Kontak Pengurus, Lagu2 Transparency,
dan juga Links.
•

KOMISI REMAJA GEREJA KRISTEN JEMAAT MANGGA BESAR (GKJMB)
==>http://www.korem.org/index.htm

Ciri khas seorang remaja yang enerjik dan penuh semangat nampak dalam Situs Komisi
Remaja GKJMB ini. Selain memuat informasi tentang Komisi Remajanya, mereka juga
melayani pengunjung dengan beberapa fasilitas canggih seperti Search Engine, Email
Gratis, ruang ngobrol (Chat Room), Milis, dan juga Short Cut Link. Dan masih ada lagi,
mereka melengkapi Situs ini dengan banyak resources, mis. renungan Firman Tuhan,
artikel-artikel Kristen, dan bahan-bahan PA. Bahkan disediakan pula E-Plus, sumber
informasi seputar hiburan (Resensi Film, Game, Artikel Terpilih), TNT E-Zine (Teenage
Network - buletin bergengsi Remaja GKJMB), dan link ke beberapa sumber informasi
Kristen lainnya. Asyik, kan?! Ayo, silakan rame-rame mengintip Situs Komisi Remaja
GKJMB ini.
•

EIN MINISTRY (dari UKDW)
==>http://welcome.to/einministry/index.htm

Untuk berkenalan dengan Youth Ministry-nya Universitas Kristen Duta Wacana, tinggal
klik alamat di atas. Situs ini cukup bagus dan informatif, namun agak kurang jelas
menginformasikan identitas Youth Ministry itu sendiri. Informasi yang ada dalam Situs
ini antara lain Rangkuman kejadian dan Kesaksian Misi di beberapa negara, Renungan,
Pelayanan "ponsel" (pojok konseling), Prayer, Humor, dan Cool Link. Terdapat juga
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halaman BSC yang ternyata isinya ... masih kosong :( Tapi jangan kuatir, informasiinformasi yang telah disebutkan di atas cukup bagus untuk dilihat dan dikunjungi.
•

CATHOLIC FELLOWSHIP DAN MINISTRY
==>http://www.cfm-columbus.com/index.html

Dengan jelas dan terstruktur, Situs berbahasa campuran (Indonesia- Inggris) ini
menerangkan seluk-beluk pelayanan Catholic Fellowship Ministry di Columbus.
Informasi dibagi dalam dua kelompok yakni kelompok About CFM, Events, Ministries,
Subscribes, dan Download (download naskah-naskah doa). Kelompok yang lain adalah
All resources (resources untuk Alkitab, renungan, buku-buku rohani, dan lainnya), Input
(submit prayer request), Search (CFM local search engine) dan cfm-columbus.com
(peta Situs CFM).
•

MENITI JALAN BERLIKU
==>http://www.geocities.com/mjb1507/synopsis.html

Merayakan hari ulang tahun? Wajar-wajar saja bukan? Begitu juga dengan BPK
Gerakan Pemuda GPIB yang baru saja merayakan HUT "emas"- nya (50 th) tanggal 15
Juli 2000 yang lalu. Hasil ultah tersebut adalah sebuah buku sejarah 50 tahun berdirinya
BPK Gerakan Pemuda 2000, yang diberi judul "Meniti Jalan Berliku" (MJB). Saat ini
juga telah dapat dilihat di Situs MJB dengan memakai versi WAP dari website Site MJB
(klik MJB WAP site [powered by WAPdrive.com]). Selain berisi sinopsis buku MJB, Situs
ini juga menyediakan fasilitas lain yakni Chat Room Baru. Dan untuk menjalin
komunikasi atau memohon tanggapan pengunjung terhadap buku MJB, BPK GP GPIB
2000 mengadakan acara "Bedah Buku Online". Caranya? Baca petunjuk yang
tercantum dalam Situs MJB!
•

CLUB MALACHI 3:18
==>http://www.geocities.com/galaxy_m318/

Situs Club Malachi 3:18, berbicara tentang Milis mereka yang ada di
galaxy_m318@egroups.com, yang isinya antara lain adalah: penjelasan tentang Milis
Club Malachi 3:18, Kotbah Online (tanpa harus download - Realaudio), Sharing Firman
Tuhan, Bukti Arkeologis mengenai kekristenan/Alkitab (lengkap dengan foto dan audio),
Kesaksian (tapi baru akan menyusul segera), Main Page berupa search engine
(Altavista Skali), menerima iklan-iklan rohani non-profit tanpa dipungut biaya dan lainlain. Milis Club Malachi 3:18 ini di moderatori oleh , Ev. Sugeng Wiguno dan Idawati,
SE. Menurut pernyataan mereka, Club mailing list ini sengaja dibuat bagi semua
pemuda remaja kristen yang berbahasa Indonesia, bersifat interdenominasi dan
parachurch (di luar tetapi membantu gereja) dan dibimbing oleh Pdt. Yakub Sulistyo Gembala Sidang GBI Yerikho Ambarawa. [Kiriman: Sugeng Wiguno ]

Situs-Situs -- Gereja Yang Memiliki Komunitas Pelayanan Pemuda
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Situs Gereja Seventh-day Adventist Warakas yang muncul di ICW edisi yang lalu
ternyata memiliki satu halaman informasi tentang pelayanan pemuda mereka yang
bernama Youth Society SDA Warakas. Informasi yang diberikan oleh halaman Youth
Society tersebut adalah "Jakarta Youth Society Program". Ada tiga program yang
mereka lakukan, yakni "Adventure Club", "Pathfinder", dan "YouthNet" (menarik
bukan?). Nah, untuk tahu bagaimana bentuk dan pelaksanaan program-program
tersebut, silakan berkunjung ke halaman Youth Society dari Situs SDA Warakas ini :)
dan klik nama-nama program tersebut.
•

YOUTH MINISTRY GKPB ANUGERAH
==>http://gkpb.situsku.com/services/youth.html

Jangan lupa untuk "mengintip" halaman Youth dari Situs GKPB Anugerah (Gereja
Kristen Perjanjian Baru Keluarga Masa Depan Cerah) pada saat anda berkunjung ke
Situs di atas. Halaman Youth ini mencatat laporan kegiatan persekutuan Youth Ministry,
renungan/artikel dari YouthNews, dan juga menyediakan link ke beberapa Situs
pelayanan keluarga.
•

YOUTH MINISTRY ICC TORONTO
==>http://www.icc-toronto.org/eng/index.html

Apakah kaum muda gereja anda sedang merintis atau telah membangun kelompok sel
anak muda? Bila ya, halaman English Department dari Situs ICC Toronto (Indonesian
Christian Church) ini sangat bagus untuk anda kunjungi. Halaman ini berisi informasi
perkembangan kelompok sel dari Youth Ministry ICC Toronto yang bernama Immanuel
Christian Fellowship (ICF), namun yang lebih penting adalah uraian "Theology Of The
Cell Church" dari Edward Kho. Uraiannya bermanfaat untuk diterapkan dalam kelompok
sel anak muda di gereja anda.
•

PKP GBI ALHAMBRA
==>http://www. bigfoot.com/~pkp-net/

Selain memuat informasi tentang jadwal kegiatan dan Milis PKP-Net milik Persekutuan
Komisi Pemuda (PKP) Gereja Baptis Indonesia Alhambra, Situs ini juga memuat
sederet artikel dan buku-buku menarik tentang iman Kristen. Sebagian besar artikel
disimpan dalam format PDF. Diperlukan Adobe Acrobat Reader untuk membaca dan
mencetak file- file PDF tersebut. Anda tinggal klik judul artikel/buku yang anda inginkan
(dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris). Disediakan juga link ke sumber-sumber
Kristen di internet. Situs ini cukup informatif, hanya saja penampilannya terlalu
sederhana. Pasti akan lebih manis bila penampilannya dibuat semenarik isinya... :)

Halaman Link -- Daftar Sumber Pelayanan Pemuda
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CROSSSEARCH -- Ratusan LINK/SUMBER/SITUS Youth Resources (Inggris)
==>http://www.crosssearch.com/Youth_Resources

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

MILIS e-SISWA

==> < subscribe-i-kan-untuk-siswa@xc.org > Inilah Forum Diskusi elektronik bagi
kawula muda Kristen, siswa SMP dan SMU Kristen!!. Berbagai macam topik
diperbincangkan, mulai dari masalah iman Kristen sampai pacaran dan seks ... Tujuan
milis ini adalah untuk menjadi tempat mangkalnya para remaja Kristen dimana mereka
bisa sharing pergumulan bersama dan saling menguatkan iman sehingga terjalin
persahabatan dan kesatuan di antara kaum remaja Kristen dari seantero Nusantara.
Remaja-remaja yang ingin bergabung, silakan mendaftar ke alamat di atas. Atau anda
juga bisa mengunjungi Situs mereka di: ==> http://members.tripod.com/~siswa/
•

Milis e-MAHASISWA

==> < subscribe-i-kan-untuk-mahasiswa@xc.org > Forum Diskusi e-Mahasiswa ini
adalah tempat menjalin komunikasi antar mahasiswa Kristen Indonesia (bukan hanya
yang di Nusantara ini saja, tapi juga termasuk mahasiswa Indonesia yang sedang ada
di manca negara). Hal-hal yang dibahas bukan hanya seputar masalah pelayanan
kemahasiswaan, tapi juga sharing tentang kehidupan mahasiswa dan hal-hal yang
sedang terjadi di negara kita ini. Ajang diskusi e-Mahasiswa juga terbuka bagi para
alumni yang masih terbeban dalam pelayanan mahasiswa. Tujuan Milis ini sangat jelas
yaitu tetap berpegang teguh pada Firman Allah dalam menghadapi perkembangan
jaman dan meningkatkan semangat kebersamaan para mahasiswa Kristen. Untuk
informasi lebih lengkap hubungi: Henry Manullang < owner-i-kan-untukmahasiswa@xc.org > dan untuk berlangganan, kirimkan email kosong ke alamat di
atas.
•

MILIS PKP-NET ALHAMBRA (PERSEKUTUAN KOMISI PEMUDA)

==> < pkp-net-owner@egroups.com > Milis PKP-Net ini adalah milik Persekutan Komisi
Pemuda GBI ALHAMBRA, USA. Keanggotaan Milis yang tertutup, karena hanya
dikhususkan bagi anggota atau eks anggota Persekutuan Pemuda GBI Alhambra, USA.
Tapi sifat Milis ini unmoderated (posting dikirim secara bebas). Adapun tujuannya
adalah untuk saling menguatkan iman dan mempererat tali persaudaraan antar sesama
anggota.
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MILIS PROCONNECTION (PERSEKUTUAN REMAJA OIKUMENE
CONNECTION)

==> < proconnection-subscribe@eGroups.com > Nama Milis ini agak-agak aneh,
"PROConnection", namun tidak aneh lagi setelah anda tahu kepanjangannya Persekutuan Remaja Oikoumene Connection. Milis dengan topik "umum" ini dibuat
khusus bagi alumni dan anggota Persekutuan Remaja Oikumene - Lembaga Pelayanan
Pemuda Indonesia, Jakarta, untuk saling tukar informasi dan ajang komunikasi.
•

MAILING LIST POSA 12

>Nama Milis :: Mailing List POSA 12
>Alamat Milis :: posa12@egroups.com
>URL(optional):: http://www.egroups.com/posa12
>Alamat Admin :: paul@ikreasi.com
>Sifat Milis :: Terbuka
>Topik dibicarakan:: Diskusi Kekristenan Umum
>Deskripsi Singkat:: Mailing list Persekutuan Ouikumene Sivitas
>Akademika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia. FYI: Angka
>12 adalah nomor fakultas. [Kiriman: Paul Tuanakotta <paul@>]

Stop Press
•

SISTEM I-KAN TELAH PINDAH SERVER !!

Beberapa waktu yang lalu, anda pasti telah menerima pengumuman sebagai berikut:
>Subject: ****
> PENGUMUMAN
> Sistem I-KAN akan pindah server mulai sekarang. Proses perpindahan
> ini akan memakan waktu kira-kira 3 hari -- selama waktu ini sistem
> akan kadang-kadang macet selama beberapa jam. Maaf. Tapi anda tidak
> perlu kuatir, karena e-mail anda akan tetap aman dalam server/queue
> dan tidak mungkin akan hilang!!
> ....
Sekarang pemindahan server dan pembangunan kembali jaringan XC telah selesai
dilakukan :) !!. Jika dalam beberapa minggu mendatang anda merasa ada masalah atau
sesuatu yang lain dari biasanya, silakan hubungi kami agar bisa segera ditangani. Kami
mengucapkan terima kasih atas semua dukungan doa, perhatian dan pengertian dari
setiap Anggota I-KAN. Harapan kami: Server baru ini, yang sekarang dikelola bersama
dengan GRC (Global Resources for Computing -- Thank you JP!), akan menolong
YLSA dan seluruh Sistem I-KAN (milis-milis: Forum Diskusi, Publikasi dan Pendidikan
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Elektronik) meningkatkan kualitas (dan kuantitas) pelayanan elektroniknya -- termasuk
ICW -- untuk kemuliaan Nama Tuhan!!
•

VIRUS MATRIX (*.SCR, *.PIF, *.EXE)

Hati-hati jika menerima email yang mengandung attachment, terutama jika anda
menggunakan kombinasi software: Windows 9x/2000/NT, Outlook, Office, dan Internet
Explorer. Ada sebuah virus worm/backdoor baru bernama W32/MTX@MM (Matrix)
yang siap menyerang komputer anda... :-( Sebenarnya virus ini bukan benar-benar
baru, karena sudah ditemukan sejak akhir Agustus yang lalu, tapi ternyata virus ini
senang berganti nama sehingga banyak yang tertipu. Di bawah ini anda akan melihat
beberapa nama "samaran" virus tersebut, namun selain nama-nama tersebut, masih
banyak lagi nama "samaran" lain dari virus ini, kebanyakan berakhiran *SCR*, *PIF*,
*EXE* -- biasanya bertema spam, selebritis atau pornografi. Yang penting selalu
waspada dan jangan mudah terpancing dengan iklan/attachment.
Jika anda menerima email berisi attachment dengan nama-nama seperti berikut ini,
JANGAN DIBUKA:
ALANIS_Screen_Saver.SCR
ANTI_CIH.EXE
AVP_Updates.EXE
BILL_GATES_PIECE.JPG.pif
BLINK_182.MP3.pif
Geocities_Free_sites.TXT.pif
HANSON.SCR
I_am_sorry.DOC.pif
I_wanna_see_YOU.TXT.pif
INTERNET_SECURITY_FORUM.DOC.pif
IS_LINUX_GOOD_ENOUGH!.TXT.pif
JIMI_HMNDRIX.MP3.pif
LOVE_LETTER_FOR_YOU.TXT.pif
MATRiX_2_is_OUT.SCR
MATRiX_Screen_Saver.SCR
METALLICA_SONG.MP3.pif
NEW_NAPSTER_site.TXT.pif
Protect_your_credit.HTML.pif
QI_TEST.EXE
READER_DIGEST_LETTER.TXT.pif
SEICHO-NO-IE.EXE
Sorry_about_yesterday.DOC.pif
TIAZINHA.JPG.pif
WIN_$100_NOW.DOC.pif
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YOU_are_FAT!.TXT.pif
zipped_files.EXE

Jika anda ingin tahu lebih banyak tentang virus tersebut dan cara penanggulangannya;
atau anda merasa sudah tertular :-( silakan kunjungi Situs-situs anti-virus, atau coba
yang berikut ini:
==>http://www.avp.tm/news.html
==>http://br.egroups.com/message/anti-hackers/17898 Anda juga dapat bertanya dan
mendiskusikannya di milis e-Software:
==> <subscribe-i-kan-software@xc.org>

Surat Anda
Dari: "ondo untung" <ondos@>
>Apakah anda tahu milis yang bertopik sekitar counselling" atau
>mungkin website yag berguna mengenai psikologi dari perspektif
>kekristenan....atau anda mempunyai arsip mengenai itu
>Terimakasih banyak untuk bantuannya
>Ondo
Redaksi:
Saat ini, yang kami miliki adalah arsip dari beberapa Situs yang memuat tentang
masalah konseling. Situs-situs tersebut adalah:
•

Bimbingan Konseling bagi pecandu narkoba:
==>http://www.bpkpenabur.or.id/home1.htm bk

•

PONDOK DOA
==>http://pondokdoa.tsx.org/ atau
==>http://pondokdoa.8m.com/

•

Bethesda Conseling sejak 1997
==>http://www.geocities.com/Vienna/5385/bethesda.html atau
==>http://mysiteinc.com/bethesda/ (Khusus bahasa Indonesia)

•

Jesus.net
==>http://jesus-net.findhere.com/

•

Menara21
==>http://www.Menara21.com/

•

Milis Cyber Church
==>http://come.to/cc-family
==> < cyberchurch-subscribe@makelist.com >
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Silakan anda mengunjungi URL-URL di atas. Bagi pembaca ICW yang tahu tentang
milis/Situs konseling lain, segera kirim ke Redaksi ICW yach... untuk membantu Sdr.
Ondo... dan mungkin teman-teman yang lain juga:)
Dari: dekyawan soeripto <dekyawan@>
>Puji Tuhan, keberadaan media informasi kristen ICW
>berbahasa Indonesia sangat membantu sekali dalam
>mencari referensi. Format ICW cukup bagus, tampilan
>dilayar sederhana, muatannya informatif. Terima kasih.
>Tuhan memberkati.

Redaksi:
Puji Tuhan! Inilah kerinduan ICW, yaitu menjadi sumber informasi dan referensi Kristen.
Terima kasih juga atas dorongannya. Teruslah berdoa agar kami semakin setia untuk
memberikan yang terbaik bagi Allah. Dan untuk anda, jangan lupa membagikan berkat
yang anda terima ini kepada orang-orang yang belum menerima ICW, oke!
Dari: HADI SUTOPO <suhay_2000@>
>Shallom
>hallo,
>ini pertama kali saya mengirim e-mail kepada redaksi saya harap agar
>format ICW-nya harap diberi gambar-gambar dan warna-warna yang indah
>sehinnga menarik untuk dibaca(tidak pedih dimata/bosan).semoga saran
>saya ini mendapat tanggapan dari redaksi.
>Tuhan memberkati!!!Amien
Redaksi:
Thanks buat sarannya. Untuk Publikasi ICW versi e-mail nggak mungkin diberi gambargambar, ya....? Tapi usulan anda itu baik juga untuk ICW versi htmlnya. Apakah anda
terbeban dan terpanggil untuk mengerjakannya bagi kita semua? Kami sangat
mendukung ...Jawaban anda kami tunggu, ya.

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS-SITUS

[ Formulir update : < http://www.sabda.org/update.htm > ]
Nama/Mail : KPPM 1516 <kppm1516_gkjwmalang@>
URL
: http://www.geocities.com/kppm1516/index.htm
Website Komisi Pembinaan Pemuda & Mahasiswa Kelompok 15/16, Rayon
Komentar :
Selatan, GKJW Jemaat Malang
Nama/Mail : adi <adiwirasta@>
URL
: http://pmkipb.homepage.com
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berisi informasi PMK IPB secara garis besar dan komisi- komisi yang
berada didalamnya

Nama/Mail : Bodewyn Talumewo <talumewo@>
URL
: http://smukerto.iscool.net/
SMU Kristen 1 Tomohon dikelolah oleh Yayasan Pendidikan dan
Komentar :
Persekolahan Kristen - Gereja Masehi Injili di Minahasa
Nama/Mail : Mission From God <Elisha_Erick@>
URL
: http://www.angelfire.com/anime/elishaerick/
Home page ini terdiri dari index, data pribadi, multimedia, Firman Tuhan,
Komentar :
dan contact.
Nama/Mail : Loma Linda Indonesian SDA Church <info@>
URL
: http://www.llisdac.org/
Komentar : Immanuel, Allah Berserta Kita
•

PENGUMUMAN DIKIT ... (Dari Milis "PDKK Muda-Mudi St.Maria Bandung")

>Web KRK baru diupdate pake foto tim inti neh... :-)
>Terus ada direct URLnya , www.krkbdg.com
>Oche...
>Panitia KRK & MP Bandung
==> http://www.krkbdg.com ATAU
==> http://krkbandung.homepage.com
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan menghubungi:
==> < owner-i-kan-untuk-stmaria@xc.org >
[Sumber: ikan-untuk stmaria@xc.org ]

Topik
Untuk dua minggu yang akan datang ICW akan menghadirkan:
•
o

Edisi 082 = Sekolah Minggu (Pelayanan Anak, cerita, Lagu-lagu,sumbersumber untuk Sekolah Minggu)
o Edisi 083 = Kumpulan Renungan, Kotbah, dan Artikel Kristen berbahasa
Indonesia
Seperti biasa...bila pembaca punya informasi sesuai topik-topik di atas (URL, Milis,
Newsletters, dan lainnya) jangan ragu-ragu untuk mengirimkannya kepada kami
(apalagi dengan review-nya sekalian :)), sangat kami tunggu...dan pasti kami terima
dengan senang hati.. Untuk mempermudah anda, silakan isi format berikut ini:
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--- Untuk Situs --Nama Gereja ::
Nama Situs ::
Alamat Situs :: http://
Alamat Email ::
WebMaster ::
Deskripsi Singkat::
Review (optional)::
--- Untuk Milis --Nama Gereja ::
Nama Milis ::
Alamat Milis ::
URL(optional)::
Alamat Admin ::
Sifat Milis :: Terbuka/khusus kelompok tertentu
Topik yang dibicarakan::
Deskripsi Singkat::
Oke, informasinya tinggal kirim ke alamat: < staf-ICW@sabda.org >
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ICW 082/Oktober/2000: Pelayanan AnakAnak Sekolah Minggu
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Pada kesempatan ini ICW akan memberikan sajian khusus tentang pelayanan anak,
salah satu pelayanan yang sangat penting bagi masa depan gereja. Melalui sajian ini,
kami berharap akan ada banyak pelayan-pelayan anak dan guru-guru Sekolah Minggu
yang menjadi tergerak untuk mengembangkan pelayanan anak di Indonesia dan di
gereja masing-masing. Sudah saatnya kita mengubah cara pandang pelayanan kita,
karena kemajuan jaman dan perkembangan teknologi telah membuat pelayanan anak
tradisionil tidak lagi cocok bagi anak-anak kita sekarang. Untuk itu siapakah yang mau
diutus untuk membawa pembaharuan bagi pelayanan anak?
Marilah kita secara khusus minggu ini berdoa bagi pelayanan anak di Indonesia.
Kiranya, melalui pelayanan anak ini Tuhan menumbuhkan jiwa- jiwa muda untuk
menjadi generasi penerus gereja Tuhan. Dan biarlah anak-anak dimenangkan bagi
Kristus dan nama Tuhan dimuliakan di bumi Indonesia ini!
Selamat melayani,
Staf Redaksi
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Review Situs
Situs-Situs -- Pelayanan Anak (Berbahasa Indonesia)
•

SITUS PELAYANAN ANAK dan PELAYANAN SEKOLAH MINGGU (eBinaAnak/Guru)
==> http:://www.sabda.org/binaanak/
==> < Situs-BinaAnak@sabda.org >

Milis e-BinaAnak dan e-BinaGuru (lihat reviewnya dalam Kolom Milis) bekerjasama
dengan YLSA dan sistem I-KAN merencanakan sebuah proyek besar untuk membuat
Situs yang akan menjadi pusat sumber informasi bagi Pelayanan Anak dan Pelayanan
Sekolah Minggu (SM) Indonesia. Di dalamnya akan terdapat segudang artikel, bahanbahan pelajaran, bahan seminar/training bagi guru SM, tip-tip mengajar, contoh-contoh
permainan, kuis, drama, nyanyian dll., juga beberapa buku pendidikan yang bisa dibaca
secara on-line. Last but not least, Situs ini juga dilengkapi dengan Link-link ke sumbersumber informasi yang membahas tentang Pelayanan Anak (Children's
Ministry/Resources). Yang baru ada sekarang di Situs Pelayanan Anak ini adalah arsiparsip dari Publikasi yang telah diterbitkan oleh e-BinaAnak. Mohon dukungan doa anda
agar Situs ini bisa cepat diselesaikan dalam waktu dekat. Bagi anda yang memiliki
bahan yang injili dan berguna bagi Pelayanan Anak Indonesia dan ingin dimasukkan
dalam Situs yang sedang dibuat ini, atau jika anda ingin membantu pembuatan Situs ini,
silakan menghubungi alamat berikut: < Situs-BinaAnak@sabda.org >.
[Kiriman: Tim Publikasi e-BinaAnak <Staf-BinaAnak@sabda.org>]
•

MEBIG INDONESIA
==> http:://www.geocities.com/sudi_ariyanto/MEBIG_Indonesia.html

WebMaster : Sudi Ariyanto
Kategori
:
1. Sumber (artikel tentang pelayanan anak, tips mengajar, cerita anak,
lagu, permainan, dsb.)
2. Lembaga Pelayanan Anak: Yayasan MEBIG Indonesia
Deskripsi

•

: Situs ini merupakan situs lembaga pelayanan anak-anak yang bernama
Yayasan Memory, Bible, Game Indonesia (Yayasan MEBIG Indonesia).
Yayasan ini di bawah bimbingan dan menjadi perwakilan dari MEBIG
Jepang yang berlokasi di Sapporo, Hokkaido. MEBIG melakukan
pelayanan sesuai dengan dunia anak-anak (metode permainan, kuis,
hadiah, makan-sepuasnya, dsb) dan dengan program
Penginjilan,Pertumbuhan dan Penyerahan Diri. [Kiriman: Sudi <
sudi_ariyanto@ >]

KIDS 33
==> www.kids33.co.id/keliling.htm
==> www.kids33.co.id/kids_33.htm
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Kenal dengan Rotrot dan Kankan? Mereka berdua adalah tokoh kartun yang
menggambarkan kisah Alkitab: roti dan ikan. Ingin tahu, ya? Oke, simak aja pelayanan
mereka keliling Indonesia dalam Situs Kids 33 ini. Walaupun tidak menutup
kemungkinan bahwa adik-adik akan menemui Rotrot dan Kankan di gereja-gereja di
Indonesia karena pelayanan ini menyediakan acara-acara, seperti KKR Anak, REM
Tubagus Angke, dan lain-lain. Situs Kids 33 adalah Situs yang mengkhususkan diri
pada pelayanan media rohani anak. Adapun tujuannya adalah untuk menjadi berkat
bagi anak-anak dan remaja di Indonesia. Untuk itu mereka terbuka bekerja sama
dengan gereja dan organisasi-organisasi Kristen lainnya.
•

SEKOLAH MINGGU
==>http://www.sekolahminggu.org/
Situs SekolahMinggu.org ini adalah sebuah Situs yang khusus

berbicara tentang Pelayanan Sekolah Minggu. Di dalamnya disediakan beberapa
Ruang, antara lain Tips Mengajar Sekolah Minggu, Diskusi Pertanyaan dan Pustaka
(Pusat informasi buku, CD, atau Kaset Rohani anak-anak). Informasi dalam Situs ini
belum cukup lengkap karena masih dalam taraf pengembangan dan pembangunan,
namun dari informasi yang ada dapat digunakan sebagai bahan untuk memperkaya
pelayanan Sekolah Minggu. Bagi anak-anak tersedia juga Ruang Anak dimana anak
dapat menikmati beberapa sajian yang bermanfaat.
•

PANTEKOSTA-NET - CERITA UNTUK ANAK
==>http://www.crosswinds.net/~pantekostanet/cerita/cerita.htm
==>http://gpdi.cjb.net/cerita/cerita.htm
Halaman "Cerita" dalam Situs Pantekosta-Net ini berisi sekumpulan

cerita menarik bagi anak-anak Sekolah Minggu. Cerita-cerita ini diambil dari beberapa
sumber (Situs) berbahasa Inggris yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia. Nah, bila ada yang rindu membantu menerjemahkan cerita anak-anak ke
dalam bahasa Indonesia, anda dapat menghubungi alamat email yang tertera dalam
Situs ini.
•

EUNIKE
==>http://www.geocities.com/~eunike-net/
Majalah Eunike adalah Buletin untuk pendidikan iman anak yang bisa

anda dapatkan secara gratis dalam bentuk cetakan. Tapi bagi anda yang lebih suka
membaca dalam bentuk elektroniknya anda dapat berkunjung ke Situs Eunike. Situs ini
berisi arsip-arsip Majalah Eunike yang telah diterbitkan (tapi sayang tidak semua Edisi
bisa anda dapatkan). "Cute" dan cantik, begitulah kesan pertama saat kita berkunjung di
Situs ini. Tulisan-tulisan yang disajikan dalam buletin ini sangat berguna khususnya
bagi para orangtua dan pasangan muda, karena di dalamnya banyak dimuat informasi,
saran, diskusi tentang berbagai topik menyangkut masalah keluarga dan cara praktis
mendidik anak. Silakan berkunjung, kami yakin anda akan mendapat berkat.
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TENTANG POKEMON
==>http://www.glorianet.org/tamanbacaan/herlianto/herlpoke.html
==>http://www.terangdunia.com/pokemon.html
==>http://www.in-christ.net/yba (Makalah Sahabat Awam nomor 57)
Tokoh kartun dan game Pokemon kini sedang ramai diperdebatkan. Apakah

sebabnya dan mengapa tokoh film kartun anak-anak ini menjadi buah bibir dari para
orangtua sampai para hamba Tuhan (nah lo, berarti serius juga ya masalahnya)??
Untuk mendapatkan informasi lebih jelas, tiga Situs yang kami sebutkan di atas akan
menolong anda mengerti siapa dan apa akibat yang ditimbulkan oleh binatang
permainan yang tampak tak berdosa ini. Dan bila anda tertarik untuk terlibat dalam
diskusi tentang Pokemon, saat ini guru-guru Sekolah Minggu yang tergabung dalam
Milis e-BinaGuru (lihat di kolom Review Milis) juga sedang ramai mendiskusikan
binatang yang satu ini. Untuk bergabung, silakan kirim e-mail kosong ke: < subscribe-ikan-BinaGuru@xc.org >
•

CHRISTIAN ANSWERS NET
==>http://www.christiananswers.net/indonesian/
==>http://www.christiananswers.net/kids/
Apakah anda sedang bingung karena mendapat pertanyaan "sulit" dari

anak atau murid Sekolah Minggu anda, seperti: Benarkah dinosaurus hidup jutaan
tahun lalu sebelum ada manusia? Apakah manusia berasal dari kera? dan pertanyaan
lain yang sejenis? Jangan khawatir, anda bisa menemukan jawabannya di Situs
Christian Answers Net ini. Situs ini memberikan pelayanan ke seluruh dunia dan
dirancang sebagai sarana penginjilan, pendidikan, dan kerasulan yang efektif melalui
internet. Bagian Kids dari Situs ini memang dirancang untuk membantu anak, orang tua
dan para pelayan anak, dan sebagian isinya telah diterjemahkan ke dalam bahasa
Indonesia. Anda butuh ide baru dan segar untuk melakukan penginjilan pada anak? Di
sinilah tempatnya!

Situs-Situs -- Anak (Berbahasa Inggris)
•

FUN 4 SUSIE'S KIDS
==> http://www.fun4susieskids.com/index.htm

Anda perlu perlengkapan untuk mengajar, permainan cerita Alkitab, buku aktivitas anak,
ide-ide menarik setiap bulan, dan lain-lain? Tak perlu susah-susah, anda dapat
"memesannya" lewat Situs ini. Situs ini merupakan sumber untuk alat dan
perlengakapan mengajar anak sekolah minggu. Daftar nama dan harga barang telah
dikelompokkan dalam satu halaman khusus. Namun selain itu, Situs ini juga
menawarkan Newsletter berisi aktifitas, permainan, kreatifitas untuk anak-anak Sekolah
Minggu yang terbit setiap bulan. Semua bahan yang ditawarkan dalam Situs ini
bertujuan untuk mengajarkan kebaikan, moral, sosial, nilai-nilai dalam keluarga, dan
nilai-nilai kekristenan pada anak-anak.
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SPARKLES AND FRIENDS
==>http://www.ilovejesus.com/myhome/sparkles/index.htm
Sebagian besar isi Situs berbahasa Inggris ini adalah cerita anak-

anak, baik cerita tentang Yesus maupun cerita-cerita lain yang disukai anak-anak.
Untuk membaca cerita-cerita tersebut klik bagian Story. Di dalamnya disediakan satu
cerita dan link ke "More Stories", sejumlah cerita yang akan menolong anak-anak
mengerti lebih banyak tentang Yesus. Bagi anak-anak yang suka bermain teka-teki,
mereka dapat memperoleh kiriman "Free Puzzle Club Book, caranya? Hanya dengan
meng-klik bagian "Puzzle Club". Selain bagian-bagian tersebut, Situs ini juga memuat
surat anak-anak kepada Shep. Shep suka sekali membagikan pengalamannya yang
menunjukkan betapa besar kasih Tuhan Yesus padanya dan pada anak-anak
(hmmm...siapakah Shep?). Nah, ingin segera berkunjung dan berkenalan dengan
Shep? Arahkan browser anda ke alamat Situs ini.
•

CHILDREN BIBLE HOURS (CBH)
==>http://www.gospelcom.net/cbh/index.html
Situs ini merupakan media informasi tentang CBH dan pelayanannya.

Target dari pelayanan CBH ini adalah anak-anak, keluarga, gereja atau kelompok lain
yang rindu belajar Firman Tuhan dan prinsip- prinsip Alkitab. Untuk itu, CBH
mengadakan Program siaran Radio harian dan mingguan (tentang Kristus; dari dan
untuk anak), anda dapat membaca jadwal siaran program radio tersebut dalam Situs ini,
atau bila komputer anda memungkinkan, anda dapat mendengarkannya secara
langsung saat anda browsing di Situs ini. Pelayanan audio/ visual lain yang dipakai
CBH untuk menjangkau anak-anak antara lain Music+J4 and Story Albums, Songbooks,
Quiz Books, Music and Story Videos, Puppet Scripts, dan gambar-gambar "flashcard".
Oke, untuk tahu bagaimana Situs CBH ini seutuhnya, silakan cek alamat di atas.
•

CHILDREN EVANGELISM FELLOWSHIP (CEF)
==>http://www.gospelcom.net/cef/index.htm
Situs CEF ini memiliki misi mengabarkan Kristus kepada anak-anak.

Penggunaan grafik dan imagemap dalam Situs ini pasti akan "memukau" perhatian
pengunjungnya. Tapi untuk itu anda harus sabar menanti :( Namun bagi anda yang
kurang sabar, anda cukup beruntung, karena Situs ini juga menyediakan versi Text
Page-nya saja, cerdik, kan? Masing-masing bagian di dalam Situs tersebut menunjuk ke
jenis pelayanan dan program yang dilakukan CEF, seperti Wordless Book, Tell A Story,
News Bulletin, Just for Kids, TC Radio - Today's Child Radio (program radio tentang
instruksi praktis dan relevan bagi ortu dan pelayan anak dalam memberikan bimbingan
rohani pada anak- anak), dan masih banyak lagi.
•

LIGHT UP A TEACHER'S LIFE AT RADIANT LIFE ONLINE
==> http://radiantlife.org/index.htmlPelayanan online Radiant Life
diselenggarakan oleh Gereja-gereja
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Sidang Jemat Allah yang bekerja sama dengan Gospel Publishing House. Tapi
pelayanan mereka ini ditujukan kepada semua denominasi gereja. Tujuannya adalah
menyediakan sebuah perpustakaan yang berisi bahan- bahan pengajaran yang dapat
menolong para pemimpin dan guru Sekolah Minggu (SM), baik SM untuk anak-anak
ataupun SM untuk dewasa. Bahan- bahan tsb. antara lain "Ten Ingredients for
Teaching", "Prepare for a Rainy Day" dan masih banyak lagi. Selain itu mereka juga
menyediakan Link-link ke berbagai situs/sumber informasi lain, misalnya untuk materi
PA, majalah atau buletin online dan bahan-bahan pendidikan Kristen lainnya. Untuk
mendapat informasi lengkap anda harus berkunjung sendiri ke Situs ini.

Halaman Links -- Daftar Sumber Pelayanan Anak Dan Sekolah Minggu
CROSSSEARCH -- Daftar LINK/SUMBER/SITUS Children Resources (Inggris)
==>http://www.crosssearch.com/Childrens_Resources/
GKRI Karmel Links (Anak)
==>http://www.fica.org/gkri-karmel/web_links.html

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

MILIS e-BINAGURU

==> Untuk berlangganan : <subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org> ==> Untuk moderator :
<meilania@in-christ.net> Puji syukur bagi Tuhan karena Milis Diskusi e-BinaGuru yang
dibuka sejak bulan September yang lalu telah berjalan dengan sangat baik. Sebagai
wadah komunikasi bagi para pelayan anak dan guru Guru Sekolah Minggu (SM), eBinaGuru merangkul banyak anggota karena terbuka bagi semua denominasi gereja.
Melalui Milis ini, para pelayan anak dan guru SM dapat saling berbagi beban dan
pengalaman dalam mengelola pelayanan anak-anak di gereja masing-masing.
Milis Diskusi e-BinaGuru ini dimoderatori oleh Ibu Meilania. Dan secara bergantian akan
didampingi oleh para nara sumber yang memiliki dasar injili/alkitabiah serta ahli dalam
bidangnya masing-masing. Secara bergilir mereka akan memberikan artikel dan
menjawab pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan artikel yang disajikannya. Para
pelayan anak dan guru SM, inilah kesempatan indah bagi anda. Silakan bergabung
dengan mengirimkan e-mail kosong ke alamat di atas.

Publikasi Elektronik
•

PUBLIKASI e-BINAANAK

==> Untuk berlangganan : <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>
==> Untuk staf e-BinaAnak: <Staf-BinaAnak@sabda.org>
==> Arsip: baca di kolom REVIEW SITUS Tujuan dari Milis Publikasi e-BinaAnak ini
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adalah menolong para pelayan anak (pengurus dan guru-guru Sekolah Minggu,
pemimpin dan pembina sel anak, dan mereka yang terlibat dalam Pelayanan Anak -Children's Ministries) agar mendapat bekal yang cukup untuk meningkatkan kualitas
dan kemampuan dalam mengembangkan Pelayanan Anak di manapun mereka
ditempatkan Tuhan. Publikasi yang kini memiliki lebih dari 500+ pelanggan ini memuat
tulisan-tulisan dalam bentuk artikel, tips mengajar, juga serba-serbi (permainan, humor,
dll.). Redaksi juga mendorong pembacanya untuk mengirimkan tulisan- tulisan yang
memiliki pemahaman teologia yang injili dan alkitabiah, tapi dengan penyajian yang
praktis. Diusahakan terbit satu minggu sekali. Untuk berlangganan, silakan kirim e-mail
ke alamat di atas.

Review Software
•

BIBLELAND(TM) -- Cerita Alkitab untuk Anak

BibleLand adalah software cerita-cerita Alkitab untuk anak dalam bahasa Inggris yang
sangat menarik. Tiga puluh (30) cerita yang diangkat dari Perjanjian Lama dan
Perjanjian Baru disajikan melalui rangkaian gambar-gambar yang sederhana dengan
tata warna cerah dan dilengkapi teks bahasa Inggris yang cukup mudah dipahami.
Melalui cerita-cerita dalam BibleLand, anak-anak akan belajar tentang kuasa dan kasih
Tuhan kepada umatNya, sekaligus mengenal bahasa Inggris. Antarmuka (interface)
yang sangant sederhana membuat software ini mudah digunakan, selain itu BibleLand
juga dapat dijalankan hampir di semua jenis komputer karena berbasis DOS+VGA.
Untuk mendapatkan software ini anda tidak perlu membelinya, karena software ini bisa
didapatkan dalam CD-ROM SABDA(c). Anda tinggal menjalankan program
CERITA.BAT dan.... pasti anak-anak dapat menikmati cerita-cerita Alkitab yang indah!
[Kutipan: Staf-CD-SABDA@sabda.org] ==> Untuk CD-ROM SABDA(c) : <orderCD@sabda.org>

Stop Press
SUMBANGAN BUKU BACAAN ANAK-ANAK UNTUK
TAMAN BACAAN ANAK-ANAK -- "THE MUSTARD SEED"
YLSA bekerja sama dengan Club THE MUSTARD SEED membuka proyek nonelektronik, yaitu TAMAN BACAAN untuk ANAK-ANAK. Tujuan utama proyek ini adalah
menolong menumbuhkan minat dan budaya membaca di antara anak-anak dengan
menyediakan tempat dan buku-buku bacaan yang baik supaya anak bisa datang dan
membaca buku tanpa dipungut biaya.
Mengapa TAMAN BACAAN ANAK-ANAK ini diadakan? Kita melihat, baik di kota besar
ataupun di kota kecil banyak anak-anak yang tidak dapat memiliki bahan bacaan yang
baik karena orangtuanya tidak mampu membelikannya bagi mereka. Melalui
penyediaan TAMAN BACAAN ini diharapkan anak-anak yang tidak mampu mendapat
kesempatan menikmati kemewahan membaca buku-buku yang cocok dan baik bagi
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mereka. Mengapa anak-anak? Karena kebiasaan membaca harus ditanamkan sejak
dari masa anak-anak. Apakah anda terbeban untuk ikut ambil bagian?

TAMAN BACAAN ANAK "THE MUSTARD SEED" menerima sumbangan buku bacaan
anak-anak, baik bekas maupun baru, baik tema umum atau Kristen. Jika anda tergerak,
silakan kirim buku-buku bacaan tersebut ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
(Proyek: THE MUSTARD SEED)
Kotak Pos 25/SLONS, Surakarta 57135 Di halaman pertama setiap buku yang anda
kirimkan, mohon dituliskan berikut ini:
BUKU INI SUMBANGAN DARI
-- (tulis nama anda) -Kepada YLSA (THE MUSTARD SEED) Untuk informasi lebih lanjut silakan
menghubungi: ==> < Taman-Bacaan@sabda.org >

Surat Anda
Dari: Tri Budiardjo <ttbudi52@>
>Salam sejahtera,
>Dalam kesempatan ini saya mau mempromosikan buku tentang pelayanan
>anak berjudul, Sorotan Alkitab Tentang Anak, yang ditulis untuk
>mendasar KOnsultasi Nasional Anak Peduli Bangsa, bulan Juli yang lalu.
>Buku itu menyoroti pandangan Alkitab tentang permasalahan anak jaman
>ini dikaitkan dengan pesan-pesan Konsvensi Hak Anak, yang diadopsi
>dalam Sidang Umum PBB 10 tahun lalu. Bila ada yang berminat dapat
>menghubungi Pdt. JW --hapus/cut-- ke email < buku-jw-icw@sabda.org >.
Dari: "Mary SL." <mary@>
>Semoga bermanfaat..
>Visit the award-winning magazine Guideposts for Kids online! ==>
http://www.gp4k.com
>is a safe place for your child to read stories,
>send E-Cards and get advice from Wally T. Turtle, the
>magazine's mascot. Each visit will help strengthen your
>child's self-esteem and build lasting values.
Redaksi:
Thanks untuk kirimannya! Promosi buku dan Alamat Situs yang diterima menjadi
informasi yang tepat untuk edisi ICW 82 ini.... Siiip! <G><
Dari: Mesnick Ataupah <ataupah@yahoo.com>
>Pengasuh icw
>di tempat.
>melalui media ini saya menghaturkan terima kasih karena saya sudah
>menerima berita icw, bahkan tetap yakin bahwa akan menerima dan
>juga dapat memberikan kontribusi di hari-hari mendatang.
301

ICW 2000

>Bagaimana dengan cd Sabda apakah masih ada persedian untuk saya yang
>berada di Palembang, bila masih ada kami sangat berminat untuk
>memilikinya. terima kasih Tuhan memberkati hingga MARANATHA.
>ataupah, MesnickMW.

Redaksi:
Amiiinn! Jika anda mendapat berkat dari ICW, silakan bagikan berkat itu kepada temanteman lain supaya yang lain juga berlangganan ICW.... BTW; tentang CD-SABDA anda
dapat menghubungi alamat:
==>http://www.sabda.org/sabda/
==> < order-CD@sabda.org >

Info Terbaru
•

ALAMAT BARU JKI MARANATHA RESEDA, CALIFORNIA

dari: hendro@
>shalom,
>Kami dari Jemaat Kristen Indonesia Maranatha, Reseda memberitahukan
>alamat situs kami yang baru di:
==>http://www.jkimaranata.faithweb.com
>Untuk itu kami berharap supaya alamat situs kami yang lama di
>website anda dapat di update. Terimakasih kami ucapkan sebelumnya.
> ~JKI Maranatha webmaintainer~

Topik
Edisi 083: Kumpulan Renungan, Khotbah, dan Artikel berbahasa Indonesia.
Edisi 084: GEREJA (3) - Situs-situs gereja yang belum termuat dalam edisi GEREJA (1)
dan (2).
Jika anda memiliki informasi yang cocok dengan topik yang kami sajikan
(URL/Milis/Review Situs/dll.), cepat-cepatlah kirim ke Redaksi di: ==> < infoICW@sabda.org > Kami tunggu ...!!
Kirim dengan Formulir/Format berikut ini Nama Anda ::
Nama Situs / Milis
URL Situs / Milis
Email Situs / Milis
WebMaster/Owner-Admin
Keyword/Tema Utama
Deskripsi Singkat

::
::
::
::
::
::
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Review (Optional) atau Komentar ::
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ICW 083/Oktober/2000: Renungan, Artikel,
dan Khotbah
Salam Kasih
Shalom,

ICW edisi kali ini khusus akan mengulas tentang Situs-situs yang berisi kumpulan
Renungan, Khotbah, atau Artikel Kristen. Kami yakin sumber-sumber informasi ini akan
dapat menolong anda untuk semakin meningkatkan HIP -- Hidup Ibadah Pribadi dan
dengan demikian juga meningkatkan kedewasaan kita dalam Kristus.
Bagi para pelayan Tuhan yang memiliki talenta menulis, dengan mengunjungi Situssitus yang direview tsb. kami berharap anda akan juga terdorong untuk menulis dan
memasangnya sebagai sumber-sumber informasi (Situs) supaya saudara-saudara
seiman lainnya ikut mendapat berkat. Jika tulisan-tulisan tsb. bermutu, maka jemaat
Tuhan di Indonesia akan mendapat keuntungan rohani yang besar. Oleh karena itu
arilah kita mempergunakan talenta yang Tuhan berikan itu untuk memperkenalkan
Kristus, membangun kehidupan iman dan jemaat Gereja Tuhan.
Selamat melayani, Staf Redaksi
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Review Situs
Situs-Situs Renungan Berkala
•

RENUNGAN HARIAN - YAYASAN GLORIA dan RBC MINISTRIES
==>http://www.inasia-ol.com/rh/
==>http://www.renunganharian.com/
==>http://www.glorianet.org/

Mulai tanggal 1 Oktober 2000, Situs Renungan Harian secara resmi telah pindah ke
alamat baru dengan nama yang baru, yakni "GloriaNet", di Situs "Gloria Cyber
Ministries". Bila anda berkunjung ke alamat lama, secara otomatis, anda akan langsung
dibawa ke alamat/Situs baru. Situs ini cukup besar dan anda bisa mendapatkan banyak
hal di dalamnya. Salah satu bagian kecil dari Situs ini adalah sebuah kalendar yang
dipakai untuk mengakses bahan Renungan Harian. Anda tinggal meng-klik tanggal
yang anda pilih. Bagian lain dari Situs ini adalah sajian beberapa artikel, dan juga infoinfo lain seperti bagaimana cara membeli buku terbitan dari Yayasan Gloria.
•

SANTAPAN HARIAN -- PPA
==>http://www.in-christ.net/sh/
Sejak 1997, Situs Santapan Harian yang merupakan bagian dari

pelayanan In-Christ.Net yang menampilkan bahan renungan secara online dari
"Santapan Harian" yang diterbitkan oleh PPA (Persekutuan Pembaca Alkitab/Scripture
Union Indonesia). Saat berkunjung ke Situs ini, anda akan melihat sebuah kalender
bulanan, misalnya bulan Oktober 2000. Anda tinggal meng-klik tanggal yang anda
inginkan dan langsung anda dapat menikmati "santapan" rohani hari itu. Kata-kata dari
ayat-ayat Alkitab juga dicantumkan dalam bahan renungan tsb, sehingga
mempermudah anda untuk mengetahui isi lengkap dari ayat-ayat yang direnungkan.
•

WASIAT ON-LINE
==>http:/www.gki.or.id/wasiat/

Bahan-bahan renungan harian dari Situs yang bernaung dibawah pelayanan
"CyberGKI/gki.or.id" dan YKB-GKI ini dapat menolong kita bertumbuh dari hari ke hari.
Melalui halaman utamanya pembaca dapat memilih bahan renungan yang telah
disediakan dari bulan Maret 1997 sampai dengan bulan Desember 2000. Isi "Wasiat
On-Line" ini sama dengan versi cetak. Untuk itu silakan kunjungi alamat di atas.
•

RENUNGAN MINGGUAN (GKRI KARMEL)
==>http://www.fica.org/gkri-karmel/renungan/renungan_index.html

Gereja Kristus Rahmani Indonesia Jemaat Karmel yang berlokasi di Jakarta ini memiliki
Renungan Mingguan GKRI Karmel yang ditampilkan secara online dalam Situs
gerejanya. Pada halaman utama Situs gereja ini anda dapat mengklik salah satu tema
renungan yang anda inginkan dan anda akan mendapatkan renungan dari tema yang
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anda pilih tsb. Selain itu, Situs ini juga menyediakan kumpulan artikel- artikel yang bisa
anda dapatkan pada halaman "Majalah Karmel". Silakan berkunjung anda mungkin
akan menikmati berkatnya.
•

RENUNGAN HARIAN KEMENANGAN - GSN (GLOBAL SATELLITE
NETWORK)
==>http://www.gsn.or.id/rhstart.html

Ingin mencari dan baca bahan saat teduh yang baru? "Renungan Harian Kemenangan"
yang diterbitkan secara online oleh GSN (Global Satellite Network) dapat anda jadikan
pilihan. Renungan ini diasuh oleh Tim dari Bapak Morris Cerullo, dan bisa anda
dapatkan dengan meng-klik alamat di atas. Tapi sayangnya pengunjung hanya dapat
memilih dan membaca renungan harian mereka dari bulan September 1999 hingga Juli
2000.
•

RENUNGAN HARIAN "DAILY WARNING"
==>http://www.warningnews.com/rng/mg0.htm

==>http://www.warningnews.com/ Renungan harian "Daily Warning" ini dikeluarkan oleh
majalah "Warning News," versi Online. Situs ini adalah salah satu bentuk pelayanan
Joshua Generation Ministries (JGM). Majalah yang terbit setiap bulan ini berisi
informasi-informasi aktual bagi masyarakat Kristen Indonesia. Dan ternyata, majalah ini
juga menyediakan "Daily Warning", renungan harian yang dapat anda baca secara
online. Saat kami review, hanya ada dua bulan Renungan (September, Oktober) dan
menampilkan renungan dari tanggal 1 hingga 15 saja. Bagus, tetapi mengapa hanya 15
hari? Kami sendiri juga tidak tahu..... :(
•

RADIO BIBLE CLASS (RBC) - DEVOTIONALS
==>http://www.gospelcom.net/rbc/devo/index.html

==>http://www.rbcasia.org.sg/gb/ (ODB - Chinese Simplified)
==>http://www.rbc.net/ ==> http://www.gospelcom.net/rbc/ Situs RBC cukup besar, dan
didalamnya terdapat satu bagian, yaitu "Devotion" yang berisi bahan renungan harian
"Our Daily Bread (ODB)" -- bahasa Inggris. Tapi selain itu disediakan juga link-link untuk
mendapatkan ODB yang diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain mis, Spanyol,
Chinese, dll., termasuk terjemahan dalam bahasa Indonesia yaitu "Renungan Harian"
(dari Yayasan Gloria). Untuk mendapatkan ODB dalam bahasa-bahasa Asia,
khususnya Chinese (CODB) anda akan dirujuk ke alamat Situs RBC Asia. Bagi anda
yang bisa membaca huruf Cina, bagian Situs kedua ini pasti sangat menarik untuk
anda. RBC juga punya beberapa "Devotionals" lain yang terkenal dan bisa diakses online, seperti Campus Journal dan My Utmost for His Highest.

Situs-Situs Kumpulan Artikel Dan Renungan (Tidak Berkala)
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==>http://www.pondokrenungan.com/jawa/ Dalam Situs Pondok Renungan ini anda
bisa mendapatkan berbagai macam tulisan yang berupa renungan, kesaksian, cerita
dan artikel. Anda dapat menjelajahi Situs tersebut lewat menu yang disediakan, tapi dari
halaman index, Situs ini juga menyediakan cuplikan isi dari tiap-tiap halaman yang ada,
sehingga cukup membantu anda menemukan materi-materi menarik yang anda cari. Di
antara bahan-bahan yang tersedia, yaitu Kumpulan Cerita-cerita Iman, Tokoh-tokoh
Katholik, Tata Cara Ibadah Katholik, Jalan Salib hingga Jadwal Misa, link ke gerejagereja Katholik dan Sekolah Bina Iman. Anda juga dapat menemui Renungan Harian
dalam *Bahasa Jawa* oleh Yayasan Oboring Urip (WOW -- Puji Gusti!). 'Menawi
panjenengan kersa' atau anda tertarik, 'monggoooo' dan arahkan browser anda ke
alamat di atas. [Red.: Ada "Renungan Harian" Bahasa Jawa lainnya yang dicetak oleh
RBC Indonesia -- untuk mendapatkan monggo hubungi staf-ICW@sabda.org]
•

GEREJA KRISTEN INDONESIA - LAKE AVENUE PASADENA (dulu)
MONROVIA (sekarang)

==>http://www.gki.org/ Ada satu bagian dari Situs GKI lake/Monrovia ini yang memuat
kumpulan renungan dan artikel seputar Kekristenan. Tulisan-tulisan tsb. sebagian besar
ditulis oleh Pdt. Bob Jokiman, yang pernah dimuat dalam Newsletter dari GKI
Lake/Monrovia (California, USA). Jumlah tulisan-tulisan itu cukup banyak karena berupa
kumpulan yang terbit dari bulan Januari 1987 sampai sekarang. Jika komputer anda
cukup memadai, sementara anda membaca tulisan-tulisan tsb., anda juga akan
disuguhi alunan *musik-musik* hymnal yang menyejukkan hati. [Tapi informasi itu masih
rahasia sampai edisi 85 -- MUSIK,.. <G><]
•

BETHESDA DIGEST VOL. 1

==>http://mysiteinc.com/bethesda/vol1.html Situs satu halaman ini berisi koleksi
renungan-renungan yang dikutip dari beberapa renungan harian (DJD, RWD, JDB,
HGB, PRV, dan lain- lain). Ada 18 judul/topik menarik yang dikoleksi. Namun selain
menampilkan daftar koleksi renungan, Situs dengan editor Sdr. Yeffry Handoko ini juga
menyertakan informasi bagaimana menjadi anggota Milis mereka
<bethesda@egroups.com>. Kira-kira apa topik yang dibicarakan di dalamnya? Silakan
cari jawabnya dalam Situs Bethesda Digest Vol.1 ini ...:)
•

HOMEPAGE KUMPULAN RENUNGAN

==>http://www.krenungan.org/
==>http://krenungan.tripod.com/ Situs ini sebenarnya lebih tepat disebut Situs kumpulan
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sajak, kata- kata bijak, kata-kata mutiara, dan yang sejenisnya. Ada beberapa judul
"renungan" yang cukup terkenal dalam koleksi mereka, seperti Friendship, Footprints,
Engkau Sangat Berharga di MataNya, dan lain-lain. Hingga kini telah terkumpul 125
koleksi renungan (Bahasa Inggris dan Indonesia). Nah, tunggu apalagi, segera
berkunjung ya! Ada banyak berkat menanti di sana! [Dua buah contoh renungannya
dapat anda baca dalam kolom "Selingan"]

Situs-Situs Kumpulan Khotbah
•

HALAMAN ARTIKEL/RENUNGAN DAN KHOTBAH JKI AGAPE

==>http://www.geocities.com/Heartland/Park/5434/renungan.html
==>http://www.geocities.com/Heartland/Park/5434/khotbah.html Bila anda berkunjung
ke alamat yang pertama, anda akan menemui halaman yang berisi beberapa artikel
Kristen dan link ke articles dan resources Kristen. Dan bila anda klik alamat ke dua,
anda akan sampai pada satu halaman khusus yang berisi sederet judul-judul khotbah
yang disusun menurut abjad dari judul kotbah. Silakan berkunjung.
•

KUMPULAN KHOTBAH - BETHANY

==>http://www.bethany.or.id/Khotbah/ Bila anda berkunjung ke alamat Situs GBI
Bethany ini, maka anda akan menemukan daftar isi khotbah koleksi GBI Bethany.
Kumpulan khotbah tersebut dikelompokkan dalam 6 sub halaman/topik, yaitu
Keselamatan, Kesembuhan Ilahi/Berkat, Roh Kudus, Kedatangan Tuhan, Kumpulan
Artikel, dan Kesaksian. Pada masing-masing sub halaman tersebut, anda dapat
membaca bahan-bahan renungan yang tersedia di sana dan juga khotbah-kotbah yang
telah dikhotbahkan di kebaktian Gereja Bethel Indonesia "Bethany".
•

KUMPULAN KHOTBAH - REVIVAL TOTAL MINISTRY (RTM)

==>http://www.revivaltotalministry.or.id/khotbah/ Situs RTM ternyata juga memiliki satu
bagian khusus yang berisi kumpulan khotbah dari 9 Pembicara. Begitu anda klik alamat
URL di atas, anda akan sampai pada bagian tersebut. Khotbah dapat anda pilih
menurut Judul Firman atau nama Pembicara yang anda pilih.

Review Milis
Publikasi Elektronik
•

e-RH (RENUNGAN HARIAN)

==> subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@XC.Org Milis Publikasi e-RH (Renungan
Harian dari Yayasan Gloria dan RBC) diterbitkan dan dikirim setiap pagi, secara
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otomatis lewat email. Jika anda ingin mendapatkan kiriman bahan renungan itu setiap
hari anda bisa berlangganan. Caranya? Mudah sekali, kirim e-mail kosong ke alamat eRH di atas atau coba lihat URL-nya dari kolom "Review".
•

e-SH (SANTAPAN HARIAN)

==> subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@XC.Org
==>http://www.in-christ.net/sh/ Bahan renungan yang dikirim oleh Milis Publikasi e-SH
sejak 1997 diambil dari bahan Santapan Harian (dari PPA). Bila anda setia melakukan
saat teduh dengan bahan PA ... Santapan Harian ini cocok untuk anda -- dan dalam
waktu 6 tahun, seluruh Alkitab dengan PA/Renungan (dari Kejadian sampai Wahyu)
anda dapat terima dan selesaikan. Jika tertarik untuk dapat e-SH ini setiap pagi di
mailbox anda, silakan berlangganan lewat alamat di atas.
•

e-SBU (SABDA BINA UMAT)

==> e-sbu@egroups.com =====> e-sbu-owner@egroups.com e-SBU menerbitkan
bahan renungan harian SABDA BINA UMAT dari GPIB (Gereja Protestan Indonesia
bagian Barat) dan dikirim oleh Sdr. Valerian Z. Pelupessy. Format yang dipakai agak
berbeda dengan bahan renungan harian lainnya, karena e-SBU disusun lengkap
dengan syair lagu-lagu pujian dari "Kidung Jemaat" (yang sesuai dengan tema
renungan hari itu), yang diletakan di awal dan di akhir renungan. Nah, sebuah format
yang menarik bukan? Jika anda ingin berlangganan, silakan mengirim email ke alamat
owner Milis e-SBU.
•

MILIS RENUNGAN PAGI

==> renungan_pagi-subscribe@egroups.com Persekutuan Doa (PD) Imanuel - Astra
Heavy Industry Group, mempunyai program pelayanan melalui internet, yakni Milis
Publikasi Renungan Pagi. Milis ini melayani pengiriman renungan setiap hari, mulai dari
Senin sampai Jumat (kecuali hari libur). Bila anda ingin mendapatkan bahan Renungan
Pagi tersebut, silakan mengirimkan e-mail kosong ke alamat di atas.
•

NEWSLETTER CC BULLETIN

==> cyberchurch-subscribe@egroups.com
==>http://come.to/cc-family/ Saat ini CyberChurch Ministry mengembangkan bidang
pelayanan mereka melalui CC MINISTRY MAP, dan salah satu kegiatan dari pelayanan
ini adalah melalui CC Bulletin. Program mereka adalah mengirimkan Newsletter,
Renungan, Bacaan Alkitab, Tafsiran Ayat, dan beberapa artikel rohani yang
membangun. Posting/pengiriman dilakukan tiap hari Senin sampai Jumat dengan
jumlah kiriman sekitar 1-5 artikel per hari. Bila anda tertarik untuk berlangganan,
kirimkan e-mail kosong ke alamat di atas atau berkunjung ke Situs Web CC MINISTRY
MAP untuk informasi lebih lengkap.

Surat Anda
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Dari: "Bengkel Remaja" <bengkel_remaja@>
>Anda terbeban dengan pelayanan Remaja, dapatkan Informasi tentang
>remaja/siswa di alamat
==>http://get.to/klipingddk
>Semoga berguna.

Redaksi:
Wah... seharusnya jadi referensi tambahan yang bagus untuk edisi ICW 82 minggu
yang lalu tentang Pemuda. Tapi, trims atas informasinya...
Dari: "adi ch" <adi-chandra@> Subject: URL/Milis/Review Situs GKKA-Net
>salam kasih,
>perkenankan kami menginformasikan situs pelayanan Internet gereja
>kami dan tolong di review terima kasih atas memasukkan alamat kami
>ke direktori ICW..
>Keep up to serve the Lord using Technology. ^_^
>Immanuel . ~ adi chandra
Redaksi:
Thanks!! Eh...mana alamat URL-nya? <G>< Kirim cepat-cepat ke kami karena kami
akan memuatnya pada edisi ICW 84 untuk tema Gereja(3).
Dari: "Alfonso Hendra" <hehen@>
>shalom
>saya adalah salah satu pelanggan icw secara elektronik
>setelah berlangganan beberapa edisi , saya tertarik untuk mendaftarkan
>beberapa saudara seiman saya untuk menerima informasi dari icw
>apakah anda dapat membantu saya mengirimkan icw ke alamat email saudara
>saya -- cut
>terima kasih atas perhatian anda TUhan memberkati pelayanan anda
>shalom - hendra
Redaksi:
Trims buat nama-nama yang telah anda kirimkan. Harapan kami ICW semakin menjadi
berkat bagi saudara-saudara yang lain. Doakan terus pelayanan ICW agar semakin
tersebar ke seluruh penjuru nusantara. Ada yang mau kirim alamat teman-teman yang
lain lagi?? :) GBU-2

Info Terbaru
•

SITUS BARU -- BPM PKK DIY

Organisasi :: BPM PKK (Badan Pembaharuan Karismatik Katolik) Yogya
Nama Situs :: BPM PKK Yogyakarta On the Web
Alamat URL :: http://www.bpmpkkyogya.org
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Alamat email :: bpmpkkdiy@mailcity.com
Webmaster :: webmaster@bpmpkkyogya.org
Deskripsi
::
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Situs ini berangkat dari kerinduan para alumni anggota dan team pelayanan yang
melayani di PD (persekutuan doa) mahasiswa karismatik Katolik di Yogyakarta dalam
wadah Badan Pelayanan Mahasiswa Pembaharuan Karismatik Katolik untuk tetap
menjalin komunikasi dan sarana informasi dengan anggota / team yang masih aktif.
Akan tetapi situs ini juga memuat informasi2 /artikel2 yang dapat bermanfaat bagi
pengunjung dari luar organisasi ini seperti kesaksian, humor, events, dsb. Situs ini
masih 'Soft Launching' dan dalam taraf pengembangan lebih lanjut. [Kiriman:
"BPMPKKDIY Yogyakarta" <bpmpkkdiy@>]

Topik
Dua edisi ICW yang akan datang akan menyajikan informasi tentang: EDISI 84 =
GEREJA (3) - Situs-situs gereja yang belum termuat dalam edisi GEREJA (1) dan (2).
EDISI 85 = MUSIK, PUJIAN dan LAGU KRISTEN - Informasi/Situs/URL/Milis/ Artikel/....
tentang PUJIAN dan LAGU KRISTEN.
Jadi, jika anda memiliki informasi (URL/Milis/Review Situs/dll.) seputar topik-topik di
atas, segera kirim ke Redaksi di:
==> Email: < submit-ICW@sabda.org > atau < staf-ICW@sabda.org >
==> Formulir: ==> http://www.sabda.org/update.htm Oke, kami tunggu !!
Kirim dengan Formulir/Format berikut ini
Nama Anda
::
Nama Situs / Milis
::
URL Situs / Milis
::
Email Situs / Milis
::
WebMaster/Owner-Admin ::
Keyword/Tema Utama
::
Deskripsi Singkat
::
Review (Optional) atau Komentar::
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Salam Kasih
Shalom,
Selamat berjumpa lagi dengan Edisi Situs-situs GEREJA (3)! Seperti janji kami bahwa
kami akan mengulas sekali lagi Situs-situs gereja yang belum sempat termuat pada
edisi GEREJA (1)-Edisi 79 dan GEREJA (2)-Edisi 80. Silakan simak sajian kami, siapa
tahu Situs gereja anda mendapat giliran untuk tampil pada edisi khusus gereja ini....!
Sehubungan dengan tema edisi ini, kami sekali lagi ingin memberikan informasi bahwa
Situs gereja dapat menjadi alat yang efektif untuk memberitakan Injil dan membagikan
kesaksian! Simaklah kolom FOKUS kali ini dan bagi anda yang telah atau akan
membuat Situs Gereja, marilah kita belajar melalui kesaksian beberapa saudara
tentang Situs Web gereja mereka! Harapan kami, hal serupa dapat anda "saksikan"
juga melalui ICW agar masyarakat Kristen Indonesia, khususnya para pengguna
internet bisa mendapatkan berkat-Nya.
Semoga informasi kami pada edisi ini dapat menambah wawasan kita dan gereja kita
masing-masing.
Dalam kasihNya,
Staf Redaksi
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Review Situs
•

GSJA BUKIT SION
==> HTTP://people.a2000.nl/mkoolh/Bukitsion.htm

Situs GSJA Bukit Sion yang berlokasi di kota Solo ini, memiliki 3 versi bahasa yaitu
bahasa Indonesia, bahasa Belanda dan bahasa Inggris. Selain untuk memperkenalkan
gerejanya, Situs ini juga dipakai sebagai salah satu cara untuk menceritakan tentang
karya Allah, misalnya dari halaman kesaksian dan artikel. Di harapkan kesaksian dan
artikel yang disajikan ini dapat membangun iman jemaat, dan dapat membawa jiwa-jiwa
yang terhilang kepada Kristus. Untuk berkunjung silakan klik alamat di atas untuk
memperoleh informasi selengkapnya!
•

GKI SERPONG
==>http://members.tripod.com/gki/serpong/

Anda ingin mengenal lebih dekat GKI Serpong? Silakan berkunjung ke Situs mereka di
alamat di atas. Di dalamnya anda dapat memilih menu yang akan menolong anda untuk
menjelajahi Situs ini, seperti Sejarah GKI Serpong, Jadwal Ibadah dan Kegiatan,
Yayasan, dan juga Biodata Pendeta. Selain itu, Situs ini juga memasang link ke
beberapa situs lain, yaitu ke PGI, CyberGKI, Renungan Harian, Muara Informasi
Kristen, Indonesia News On-Line, dan Midi Rohani. Yang mungkin menarik bagi anda
adalah tampilan gambar gedung gereja GKI Serpong yang khas. Ingin tahu? langsung
saja kunjungi Situs ini.
•

GEREJA BETHEL INDONESIA JEMAAT KASIH KARUNIA
==>http://www.geocities.com/kasihkarunia/

Mengapa gereja ini bernama GBI Kasih Karunia? Jawabannya ada dalam halaman
Sejarah di Situs yang penuh warna-warni yang ceria. Situs gereja yang berlokasi di
perumahan Harapan Indah ini menampilkan Visi/Misi, Pengurus, Kegiatan, dan
Keuangan (dengan password) dari GBI Kasih Karunia. Sedangkan pelayanan lain yang
disediakan dalam Situs ini adalah Renungan (satu kali perbulan), Kesaksian, dan
Artikel. Kecuali judul yang berkedip-kedip (agak mengganggu kenyamanan membaca)
secara umum desain Situs ini cukup rapi dan sederhana. Anda rindu membagi
kesaksian anda, atau membaca artikel mereka? Segera arahkan browser anda ke
alamat di atas.
•

GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA JEMAAT TOMOHON
==>http://gpditomohon.cjb.net/
==>http://www.crosswinds.net/~gpditomohon/

"Agar Kita Semua Jadi Satu (Yoh.17:21)", demikian harapan GPdI Jemaat Tomohon
dalam ucapan selamat datang di halaman muka Situsnya. Lokasi gereja ini sendiri,
yaitu Tomohon, merupakan pusat umat Kristen di Sulawesi Utara. Untuk mengenal
Gereja GPdI Tomohon secara dekat, halaman Tentang GPdI Tomohon, dan Warta
313

ICW 2000

Jemaat akan banyak menolong anda. Selain itu ada juga link ke beberapa Situs yang
berisi bahan renungan harian dan PA seperti Daily Bread (ODB - RBC), Renungan
Harian (RH - Gloria), dan Bible Study (dari WBSchool). Kelihatannya Situs ini masih
akan berkembang karena sudah disiapkan beberapa halaman tambahan seperti
halaman Khotbah, Kesaksian, dan Panti Asuhan [kapan nih jadinya...? :) Bagi yang
ingin memberikan saran-saran untuk membantu perkembangan Situs ini, segera klik
link Email untuk mengirim surat ke redaksi/webmaster Situs ini.
•

GKI PAKIS RAYA
==>http://www.geocities.com/Athens/Acropolis/3254/

GKI Pakis Raya adalah bagian dari keluarga Sinode Am GKI, khususnya GKI Wilayah
Jawa Barat dalam Klasis Jakarta Barat. Situs ini merupakan cerminan keinginan Jemaat
untuk maju dalam persekutuan, pelayanan dan kesaksian. Khususnya ketika dunia
semakin maju secara teknologi, maka gereja harus makin maju dalam panggilannya di
tengah dunia. Situs GKI Pakis Raya akan memperkenalkan diri sesegera mungkin,
dengan hal-hal berikut: Profil Pendeta (Pastor's Profile), Profil Tua-tua (Elders' Profile),
Profil Wanita (Women's Profile), Profil Pemuda/Remaja (Juvenile's Profile), Profil
Sekolah Minggu (Sundayschool's Profile), dan lain-lain. Selain itu terdapat juga link ke
Sinode GKI (gki.or.id) dan ke beberapa Situs GKI lain.
•

GEREJA ISA ALMASIH (GIA) EL-SHADDAI
==>http://www.gia.or.id/elshaddai/
==>http://www.giaelshaddai.org/

Untuk bisa melihat Situs ini dengan benar, anda harus lebih dulu mendownload
Shockwave/Flash plug-in [yang ukurannya cukup besar :(] Jika tidak, anda tidak dapat
menikmati animasi yang ditempatkan di bagian atas, sebelah kiri. Tapi yang lebih
penting lagi, tanpa plug-in anda tidak dapat mengakses ke-18 tombol menu tersembunyi
dari Situs gereja yang berlokasi di Long Beach, CA ini. Jika anda penasaran, silakan
kunjungi alamat di atas dan anda akan tahu.... Catatan untuk webmaster: sebaiknya
perlu dipikirkan cara alternatif untuk mengakses menu selain dengan plug-in, supaya
lebih banyak netters yang mendapat berkat melalui Situs anda yang indah ini :)
•

GEREJA ISA ALMASIH (GIA) PRINGGADING
==>http://www.gia.or.id/pringgading/
==>http://www.giapringgading.org/

Situs Web GIA Pringgading akan menolong bagi anda yang ingin tahu lebih banyak
tentang gereja yang berlokasi di Semarang ini. Selain Profil gereja, Warta gereja dan
pelayanan Seksi-seksi, anda juga dapat menjumpai Renungan Harian Sinar Kasih,
Kumpulan Artikel Rohani dan Kesaksian, serta Badan Misi Injili dalam Situs ini. Namun
sayang, bagian-bagian tersebut masih dalam tahap "under development" sehingga
belum dapat diakses...:( Buruan dong diperbaiki...
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•

GEREJA KASIH KRISTUS (GKK)
==>http://www.gerejakasihkristus.org/
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Nuansa hijau akan menyambut anda saat memasuki Situs GKK, yang akan mengajak
anda untuk lebih mengenal Gereja Kasih Kristus, terutama saat anda meng-klik menu
Visi dan Misi, Gembala Sidang, Aktivitas, Album dan Renungan. Situs ini juga
menyediakan fasilitas Links ke beberapa Situs lain seperti Situs ODB, YWAM,
Goeherder, dan lain- lain. Dalam Situs ini anda akan menjumpai Gema Kasih, sebuah
majalah bulanan yang diterbitkan oleh GKK. Uniknya, majalah online tersebut dapat
anda baca baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Belanda. Mengapa bisa
demikian? Karena Situs GKK didedikasikan khusus bagi jemaat atau orang- orang
Indonesia yang tinggal di Belanda, baik yang sudah lama tinggal di sana maupun
mereka yang ada di negara ini dalam rangka belajar, bekerja, ataupun menjenguk
keluarga.
•

GEREJA ANUGERAH PEMBAHARUAN INDONESIA JEMAAT GENERASI
ANAK PANAH
==>http://www.gap.id.org/home.htm

Situs GAP dipakai sebagai media informasi bagi jemaat Gereja Anugerah
Pembaharuan dengan menggunakan 2 versi bahasa: Indonesia dan Inggris. "Saat ini
adalah jamannya teknologi Cyber. Kita pun harus membuat kemuliaan Allah diserukan
digemakan dan ditinggikan melalui jaringan internet ini." Demikian pesan yang mereka
sampaikan melalui salah satu halamannya. Diharapkan Situs ini dapat menolong
pengunjungnya untuk sama-sama bertumbuh. Oleh karena itu tersedia materi-materi
untuk pertumbuhan yang dapat diperoleh dengan cepat dalam Situs ini.
•

GEREJA PANTEKOSTA di INDONESIA JEMAAT TOMOHON
==>http://gpditomohon.cjb.net/index.htm

"Agar Kita Semua Jadi Satu (Yoh.17:21)", demikian harapan GPdI Jemaat Tomohon
dalam ucapan selamat datang di halaman muka Situsnya. Lokasi gereja ini sendiri,
yaitu Tomohon, merupakan pusat umat Kristen di Sulawesi Utara. Untuk mengenal
Gereja GPdI Tomohon secara dekat, halaman Tentang GPdI Tomohon, dan Warta
Jemaat akan banyak menolong anda. Selain itu ada juga link ke beberapa Situs yang
berisi bahan renungan harian dan PA seperti Daily Bread (ODB - RBC), Renungan
Harian (RH - Gloria), dan Bible Study (dari WBSchool). Kelihatannya Situs ini masih
akan berkembang karena sudah disiapkan beberapa halaman tambahan seperti
halaman Khotbah, Kesaksian, dan Panti Asuhan [kapan nih jadinya...? :) Bagi yang
ingin memberikan saran-saran untuk membantu perkembangan Situs ini, segera klik
link Email untuk mengirim surat ke redaksi/webmaster Situs ini.
•

HKBP - HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN
==>http://www.hkbp.or.id/index.htm

315

ICW 2000

"Situs dalam pembuatan...Kami membutuhkan sejarah, foto bangunan, artikel, opini,
pemikiran anda dll. Silakan kirimkan kepada kami... < erwin@arsitektur.com >" Oke,
review kali ini mungkin bisa menjadi tawaran bagi pembaca ICW untuk
"menyumbangkan saran" bagi rencana pengembangan Situs HKBP selanjutnya.
•

GKJ NEHEMIA PONDOK INDAH
==> http://www.geocities.com/gkj_nehemia GKJ Nehemia ==>
http://www.geocities.com/kpr_nehemia Komisi Pemuda Remaja GKJN

"Syalom..., kepada sahabat-sahabat di redaksi ICW, terimakasih untuk kirimannya yg
sangat bermanfaat utk memperluas wawasan dan memperdalam iman dan
pengetahuan jemaat di GKJ Nehemia Pondok Indah (Jl.Raya Pasar Jumat). kami - GKJ
Nehemia - ingin menginformasikan juga telah memiliki wadah informasi, komunikasi,
sharing dan tempat untuk saling berbagi juga menguatkan bagi siapa saja dgn alamat
homepages dan milis:
millis GKJ Nehemia : gkj_nehemia@egroups.com sedangkan utk yg muda & remaja,
ada:
millis KPR GKJ Nehemia: kpr-gkjn1171@egroups.com utk semua sahabat setia ICW
dimohon mampir dan bisa menyampaikan pendapatnya di Buku Tamu terimakasih,
Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Warm regards. [Kiriman dari Pdt. Lusindo
Tobing <gkjn1171@> ]
•

GKKA-NET
==>http://www.gkka.net
==>http://www.gkka-net.f2s.com

Keyword/Tema Utama::
Forum Komunikasi dan Informasi Jemaat GKKA Indonesia Deskripsi Singkat ::
Situs ini merupakan 'unofficial' site dari Gereja Kebangunan Kalam Allah Indonesia,
yang dibuat oleh pemuda jemaat GKKA cabang Arjuno, Surabaya. Situs ini masih
dalam tahap pengembangan dan diharapkan bisa menjadi wadah komunikasi dan
informasi jemaat GKKA Indonesia yang tersebar di Indonesia. Isi dari artikel-artikel
untuk sementara masih mengutip dari beberapa sumber lain dengan tak lupa
mencantumkan identitas asli pengarang termasuk ICW loh... boleh kan?
[Kiriman dari adi-chandra@ ]
•

GKRI EXODUS
==>http://gkri_exodus.tripod.com

We are an Indonesian Christian Church of Reformed/Calvinistic denomination. Almost
of the pages here will be available in Indonesian language only, and they consist of
sermons outlines, expositional commentaries, doctrinal teachings, and comparative
studies. [Kiriman dari gkri-exodus@ ]

Review Milis
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•

MILIS GKKA-Net
==> < gkka-net-subscribe@egroups.com >
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Moderator :: adi-chandra@telkom.net Milis GKKA-Net ini menjadi salah satu bagian dari
pelayanan GKKA, Fasilitas mailing list sudah berjalan antar anggota jemaat GKKA, dan
untuk bergabung cukup kirimkan email kosong ke alamat di atas. Diharapkan dengan
adanya situs dan fasilitas mailing list bisa dijalin komunikasi dan informasi antar jemaat.
[Kiriman: Adi Ch.]
•

MILIS GEMA MILIST (GEREJA MAHASISWA BANDUNG)

Alamat Milis :: <gema@warnet.unpar.ac.id>
Bergabung
:: <majordomo@warnet.unpar.ac.id>
Body message :: subscribe gema
Arif Sahari Wibowo (arifsaha@uiuc.edu)
Administrator ::
Greg Paswindar (gregpt@grfn.org)
Alamat URL :: http://www.gema.or.id
Alumni and member of GEMA Bandung and KMK-KMK,
Deskripsi
::
open to public. [Sumber: Indonesian Mailing Lists]
•

MILIS-MILIS (MAILING LIST) GPIB:
o Milis GP2000 (Admin : Viking Karwur & Victori Saetakela)
http://www.milisgp2000.cjb.net/
o Milis GPIB (Admin: Tandibua)
http://www.egroups.com/group/gpib/
o Milis GPIB Ekklesia (Admin: Novie)
http://www.egroups.com/group/gpib-ekklesia/
o Milis GPIB Nazareth (Admin : Ellen Tanos)
http://www.egroups.com/group/gpibnz/
o Milis GPIB Sumsel-Jambi
http://www.egroups.com/group/gpib-sumsel-jambi/
o Milis GP GPIB Rumbai
http://www.egroups.com/group/gprumbai/
o Milis Taruna Zebaoth
http://www.egroups.com/group/taruna-zebaoth/
http://www.egroups.com/group/teruna-zebaoth/
o Milis Eben_Net (Admin : Valerian Pelupessy)
http://www.egroups.com/group/eben_net/
o Milis Jaring-Koordinasi (Admin : Viking Karwur)
http://www.egroups.com/group/jaring-koordinasi/

[Sumber: Viking Karwur <owner-i-kan-untuk-gp2000@xc.org>]
•

BEBERAPA MILIS-MILIS DI I-KAN (GEREJA/SINODE/DENOMINASI):
o Milis CyberGKI subscribe-i-kan-untuk-CyberGKI@xc.org
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e-Pantekosta Net subscribe-i-kan-untuk-Pantekosta@xc.org
e-Reformed subscribe-i-kan-untuk-Reformed@xc.org
EPCF subscribe-i-kan-untuk-EPCF@xc.org
e-GKA Trinitas subscribe-i-kan-untuk-GKAtrinitas@xc.org
GKI Maulana Yusuf subscribe-i-kan-untuk-GKIMY@xc.org
Orchard Road Pres. Church subscribe-i-kan-untuk-ORPC@xc.org
Gereja Kristen Pasundan subscribe-i-kan-untuk-GKP@xc.org
Gereja Kristen Perjanjian Baru subscribe-i-kan-untuk-GKPB@xc.org
St.Maria Bandung subscribe-i-kan-untuk-STMaria@xc.org

[Sumber: http://www.sabda.org/i-kan/
Staf I-KAN <owner-i-kan@xc.org>]

Stop Press
•

JKI MARANATHA CHURCH -- PINDAH ALAMAT

Situs Gereja Jemaat Kristen Indonesia Maranatha di:
http://www.geopages.com/Tokyo/2485/jki-mara.htm sudah tidak di "maintain" lagi
karena sekarang telah pindah ke alamat yang baru di:
==> http://www.jkimaranatha.faithweb.com
Nah, bagi rekan-rekan yang rindu berkunjung ke Situs Gereja JKI Maranatha, silakan
klik alamat yang baru tersebut. Have a nice surf! [Informasi kiriman: ~jkimaranatha
webmaintainer~ JKI Maranatha]

Surat Anda
Dari: Surya < i-kan-SISWA@ >
>Shalom semuanya,
>Saya ingin menginformasikan bahwa Buletin Doa sekarang bisa dibaca
>online. Klik
==>http://www.bethanydoa.com
>Buat yang berminat untuk mendapatkan dalam bentuk buletin, bisa kirim
>e-mail ke buletindoa@bethanydoa.com
>Tetapi stock yang ada hanya untuk edisi Januari - Juni 2000. Dan
>terbatas. Tuhan memberkati!
Redaksi:
Trims buat informasinya. Untuk anda yang membutuhkan Buletin Doa tsb., silakan
berkunjung ke alamat Situs di atas. Tuhan memberkati!
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Dari: Pdt.H.W.B.Sumakul,ThM
>Salam sejahtera dalam Kristus Tuhan kita!
>Terima kasih atas pengiriman artikel dan informasi lain yang sangat
>berguna bagi pertumbuhan iman yang menjadi kekayaan bagi pelayanan
>GerejaNya. Saya ingin memperoleh alamat website, situs dan email dari
>Gereja Presbyterian di Singapur. Gereja Presbiterian Indonesia di
>Orchid or Orchad Road Singapore. Terima kasih dan saya berdoa Tuhan
>Yesus terus memberkati saudara-saudara melalui pelayanan di internet.
>Salam dan Doa

Redaksi:
Kami ikut bersyukur kalau pelayanan ICW bisa menjadi berkat bagi anda. Untuk
informasi tentang ORPC, silakan mencari di Situs:
http://www.in-christ.net/ atau menulis surat ke milis e-ORPC : <owner-i-kan-untukORPC@xc.org>
Dari: Bintang
>Shalom ICW,
>Saya sangat diberkati dengan majalah ICW edisi 083 ini, saya jadi
>ingat sama temen2 saya, saya inin mendaftarkan mereka supaya mereka
>juga bisa dapatkan info2 yang bagus ini, alamat mereka : sarc_s@, endi_pangab@
vista_apr@
>mungkin sekian dulu, terimakasih. Tuhan memberkati.
>Semoga ICW semakin dipakai Tuhan luar biasa.
>Salam
Redaksi:
Dengan senang hati Redaksi ICW akan mendaftarkan alamat teman-teman anda. Kami
ucapkan selamat bergabung! Siapa lagi mau daftar?? ... :)

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS-SITUS

[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
Nama

: JOY Fellowship [Jl.Pandega Sakti 3 Yogyakarta]
joyef@idola.net.id
E-Mail
:
==> URL : joyindonesia.freeservers.com
Komentar : Ini adalah situs persekutuan mahasiswa yang ada di Yogyakarta
Nama

: Gett News
nobariers@mailcity.com
E-Mail
:
==> URL : www.geocities.com/gettnet
Komentar : Ini adalah situs dari Generasi Tanpa Tembok yang didirikan oleh Frangky
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Sihombing. Disini memuat berita kristen harian yang diupdate setiap hari.
Dan memuat berbagai artikel yang menarik.
Nama

: Sekolah Tinggi Teologi Jakarta [Jln. Proklamasi 27 Jakarta]
teologi@bit.net.id
E-Mail
:
==> URL : http://members.xoom.com/sttjakarta/
Komentar : Masih dalam tahap pengembangan
Nama

: GAP Bandung Pusat [Malabar 50 Lt 3 Bandung]
gapbdg@bdg.centrin.net.id
E-Mail
:
==> URL : http://www.gapzone.org/
Komentar : Ini adalah homepage GAP Bandung Pusat Jemaat Generasi Anak Panah.
Nama

: pmk ipb [bogor]
rasta@kitakita.com
E-Mail
:
==> URL : http://pmkipb.homepage.com/
Komentar : unit kegiatan mahasiswa kristen institut pertanian bogor
Nama

: YKKI Cabang Malang [Jl. Prof. Moh. Yamin 47 Malang]
skkkmlg@indo.net.id
E-Mail
:
==> URL : http://www.skkk.org/
Komentar : Yayasan Pendidikan yang mengelola Sekolah Kristen Kalam Kudus Malang
Nama

: Gereja - Pengajaran Mempelai Alkitabiah [jatim]
ppma@indo.net.id
E-Mail
:
==> URL : www.geocities.com/p_pma
Komentar : Segera persiapkan diri, Yesus segera datang sebagai Mempelai Pria Sorga!
Nama

: Karismatik Katolik Indonesia - Holy Spirit di Singapore
stephanus <steph@>
E-Mail
:
==> URL : http://members.nbci.com/kkihs/
Komentar : Nambah ... Tapi masih sederhana...nggak apa-apa ya. Salam.
Nama

: Gereja Isa Almasih El-Shaddai Long Beach
webmaster@giapringgading.org
E-Mail
:
==> URL : http://www.giaelshaddai.org
Komentar : situs baru gia di California :
Tambahan situs Gereja Isa Almasih Komentar : ==> URL : http://www.gia.or.id/
==> URL : http://www.giapringgading.org

Topik
Edisi 085: MUSIK, PUJIAN DAN LAGU KRISTEN - Informasi/Situs/URL/Milis/
Artikel/.... tentang PUJIAN dan LAGU KRISTEN.
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Jika anda memiliki informasi yang cocok dengan topik yang kami sajikan
(URL/Milis/Review Situs/dll.), cepat-cepatlah kirim ke Redaksi di: ==> < infoICW@sabda.org > Kami tunggu ...!!
Kirim dengan Formulir/Format berikut ini
Nama Anda
::
Nama Situs / Milis
::
URL Situs / Milis
::
Email Situs / Milis
::
WebMaster/Owner-Admin ::
Keyword/Tema Utama
::
Deskripsi Singkat
::
Review (Optional) atau Komentar::
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ICW 085/November/2000: Musik/Audio (1)
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Seluruh kehidupan Kristen adalah ibadah kepada Tuhan dan di dalam ibadah tsb.
terdapat unsur pujian dan penyembahan yang sering kali tidak dapat dilepaskan dari
musik sebagai sarana pendukungnya. Memang musik bukan suatu keharusan, namun
perpaduan musik "yang bagus" dapat mendorong hati dan jiwa kita untuk lebih
menikmati hadirat Tuhan, untuk lebih meresapi kebaikan dan kesetiaan Tuhan dan
dengan demikian kita tentu dapat merasa lebih dekat pada Tuhan.
Untuk menolong kita mengenal bagaimana musik rohani Kristen berperan dalam
kehidupan ibadah kita maka edisi ICW kali ini akan membahas lebih jauh tentang
MUSIK dan AUDIO. Namun karena cukup luas maka kami akan membaginya menjadi
dua edisi berturut-turut (No. 85 & 86). Untuk edisi 85 akan dibahas sumber-sumber
informasi tentang kumpulan musik, kumpulan pujian, lirik lagu-lagu rohani Kristen di
internet. Sedangkan edisi 86 akan dibahas tentang Real Audio, Video, dan Radio.
Karena tgl. 31 Oktober 2000 yang baru lewat adalah Hari Reformasi Gereja maka tak
lupa kami sajikan pada kolom Fokus sebuah artikel tentang tokoh Martin Luther untuk
memperingati hari bersejarah bagi gerakan Reformasi Gereja. Selamat Hari Reformasi
Gereja dan selamat membaca sajian kami tentang Musik!
Staf Redaksi
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Review Situs
Kumpulan Midi File Rohani
•

NYANYIKANLAH KIDUNG BARU - NKB

==>http://www.gki.or.id/nkb.htm Kata orang, NKB adalah singkatan dari Nyanyi-in Kalo
Bisa :-)) Memang kumpulan lagu-lagu dalam buku nyanyian rohani resmi GKI ini
termasuk tidak mudah dinyanyikan. Mungkin ini alasannya, maka Situs CyberGKI
memasang satu halaman khusus yang berisi daftar beberapa lagu dari buku
Nyanyikanlah Kidung Baru supaya bisa lebih populer. Lagu-lagu tersebut diaransemen
secara unik oleh Ir. Haryanto Wihardja dalam format MIDI yang bisa langsung anda
dengarkan dengan meng-klik linknya.
•

INDONESIAN CHRISTIAN MIDI SONGS - ICMS

==>http://www.crosswinds.net/~icms/index2.htm
==>http://icms.cjb.net/
==>http://icms2.cjb.net
==>http://icms.musicpage.com Memberitakan Injil melalui musik adalah misi dari ICMS.
Karena itu ICMS memberikan kebebasan bagi anda untuk men-download lagu-lagu
yang sudah diaransemen untuk keperluan "Praise & Worship" Gereja anda [tetapi ada
catatannya, yaitu hormatilah Hak Ciptanya!]. Ada beberapa lagu yang diaransemen
menjadi minus one (non melody), lagu-lagu tersebut dapat anda simpan dalam disket
untuk selanjutnya dimainkan langsung pada keyboard/synthesizer yang mendukung
teknologi MIDI. Sebaliknya, bila anda punya lagu-lagu MIDI Kristen untuk dibagikan
dengan teman-teman yang lain, silakan kirim kepada Midi Div., ICMS yang pasti dengan
senang hati menerimanya dan secepat mungkin akan menaruhnya pada ICMS Song
List.
•

LAGU-LAGU ROHANI INDONESIAN CHRISTIAN FELLOWSHIP CENTRE ICFC

==>http://www.geocities.com/Vienna/9982/
==>http://www.geocities.com/Vienna/9982/alphabet.html Indonesian Christian
Fellowship Centre Petersham memiliki satu halaman khusus berisi daftar lagu rohani
yang lumayan panjang. Ada lebih dari 400 lagu terdaftar dalam halaman ini. Lagu-lagu
tersebut disusun menurut index alphabetis dari huruf pertama judul lagunya. Untuk lebih
mengenal ICFC sendiri, silakan klik halaman muka dari Situs ini dan selamat
menjelajahinya.
•

MUSIK MIDI INDONESIA - PRAISE AND WORSHIP MUSIC IN STANDARD
MIDI FILES
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==>http://haleluya.tripod.com/ Begitu anda klik alamat di atas, anda akan sampai pada
Situs Musik MIDI Indonesia. Di dalamnya dapat dijumpai daftar 46 lagu pujian dalam file
MIDI. Anda tinggal klik judul setiap lagu untuk mendengarkannya secara online (tentu
saja dengan didukung perangkat- perangkat audio yang memadai). Haryanto Wihardja,
sang Web-Author telah merangkai beberapa lagu dalam SMF (Standard MIDI Files)
dengan keyboard Korg X3 + Power Tracks + Cakewalk. Kini anda dapat men-download
file-file MIDI yang ada dalam Situs tersebut secara FREE. Namun copyright pengarang
lagu harus tetap dihargai, jadi Situs ini menghimbau supaya lagu-lagu yang diambil
secara gratis tersebut tidak dipergunakan secara komersial tanpa ijin dari pengarang
lagu yang bersangkutan!
•

MUSIK MIDI INDONESIA - LAGU-LAGU MIDI POP

==>http://musikdigital.tripod.com/ Situs ini adalah salah satu Situs yang berisi sejumlah
lagu-lagu dalam format MIDI. MIDI adalah singkatan dari Musical Instrument Digital
Interface, yaitu sebuah "interface" yang menghubungkan sistem komputer dengan
keyboard instrumen musik. Lagu-lagu rohani dan lagu-lagu non-rohani dapat anda
temukan dalam Situs ini (lagu non-rohani memiliki porsi lebih besar). Untuk lagu-lagu
rohani, silakan klik halaman "Lagu-lagu MIDI Pop Rohani Kristen Indonesia" dalam
Situs ini (Akan ke situs http://haleluya.tripod.com/ yang di atas). Mudah, kan? Selamat
mencoba!

Kumpulan Lirik-Lirik Lagu Rohani
•

MUSIC DEPARTMENT ORPC - KOMISI PEMUDA GEREJA PRESBYTERIAN
ORCHARD

==>http://in-christ.net/orpc/songs/ Gereja Presbyterian Orchard (ORPC) ini memberi
ruang tersendiri bagi daftar lirik lagu-lagu pujian ibadah mereka. Melalui halaman
"Music Departement" anda dapat memilih lagu-lagu pujian lewat menu yang disediakan.
Menu 'Index by Title' akan menolong anda memilih lagu berdasarkan abjad pertama dari
setiap judul lagu, sedangkan menu 'Index by Verse' menampilkan syair lagu
berdasarkan ayat/nomor urutnya. Dan 'Request New Song' untuk mendapatkan lagulagu baru.
•

KUMPULAN LAGU FICA

==>http://www.fica.org/lagu/lagu.html (Indeks Lagu-lagu Utama)
==>http://www.fica.org/lagu/newsongs.html (Koleksi Lagu Baru)
==>http://www.fica.org/lagu/alphabet.html (Abjad Lagu berNotasi)
==>http://www.fica.org/lagu/lyrics.html (Lirik Praise & Worship) Daftar lirik lagu rohani
Kristen dapat anda temui dalam Situs FICA.org. Situs yang memiliki banyak informasi
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ini mengkategorikan kumpulan lagu yang mereka punyai dengan rapi. Ada halaman
khusus dengan Index Judul lagu-lagu utama, ada pula halaman Index Abjad Lagu (bila
di-klik, lagu tersebut termuat lengkap dengan notasinya). Koleksi lainnya adalah koleksi
Lirik Praise & Worship dan koleksi lagu baru FICA.org. Nah, tunggu apa lagi, segera
saja surf alamat- alamat di atas!
•

INDEX KUMPULAN LAGU PUJIAN KRISTEN

==>http://www.kristenonline.com/lagu/
==>http://www.kristenonline.com/kristen/index.htm lagu Situs Kristen Online ini juga
mempunyai daftar lagu-lagu rohani dan lagu-lagu pujian penyembahan. Untuk sampai
ke halaman tersebut anda tinggal klik alamat di atas atau klik halaman "lagu" dalam
halaman index Situs Kristen Online ini. Lagu-lagu pujian dikumpulkan berdasar index
judul lagunya. Anda juga dapat men-download teks lagu pujian (zip 40.9 Kb) melalui
halaman ini. Dan bila anda ingin melihat daftar Situs Kristen lain yang juga memiliki
kumpulan lagu (termasuk yang ada chordnya), maka disediakan link ke Situs-situs
tersebut.

Situs Musik Rohani Berbahasa Asing (Inggris)
•

NEW ONLINE MUSIC CHANNEL DARI CHRISTIANITY TODAY

==>
http://www.christianitytoday.com/music/ Baru-baru ini, Christianity Today (CT), di Situs
Web-nya yang baru, meluncurkan 'Music Channel'. Channel ini memiliki lebih dari 100
halaman, termasuk di dalamnya beberapa review musisi Kristen favorit anda. 'Music
Channel' ini akan mereview 4 sampai 6 album setiap minggunya; tersedia juga
'message board' sebagai ajang diskusi. Dalam Situs ini anda dapat menemukan beritaberita tentang musik, review dan interview; bagian tentang Praise and Worship; tempat
chatting bagi para pemimpin worship dan informasi album worship terbaru. Kunjungi
'Music Channel' dari CT untuk mengetahui release dari musik Kristen terbaru.
•

CHRISTIAN MUSIC AT PEGGIE'S PLACE!

==>http://www.gospelcom.net/peggiesplace/music.htm
==>http://www.gospelcom.net/welcome/categories/music.shtml Saat berkunjung ke
Situs ini, anda akan menjumpai segudang informasi tentang musik, para artis Kristen
(Christian musical artists), dan juga link-links ke banyak Situs Musik lain.
•

THE LATEST SCOOP ON THE CHRISTIAN MUSIC SCENE

==>http://www.oneplace.com/content/ChannelMusic.htm OnePlace.com menyajikan
ChannelMusic, tempat yang sangat bagus bagi para pecinta musik kontemporer Kristen.
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Pengunjung Situs dapat membaca tentang para artis kontemporer dan musik mereka.
Artikel- artikel terbaru mengulas tentang Geoff Moore, Billy Crockett, Amy Grant,
Jonatha Brooke, Bebo Norman dan CeCe Winans; juga tersedia artikel "Free Fallin'", "If
I Had a Hammer", "Judging Amy" dan "A New Folk Revival". Banyak bacaan dan juga
musik yang menarik menanti anda di ChannelMusic, yang merupakan bagian utama
dari OnePlace.com, dan didukung oleh SonicPlace dan CCM Magazine.
---------- Review Kiriman Pembaca ---------•

UPLOAD FILE-FILE MUSIK DALAM AREA FILES DARI GOSPEL_MUSICIAN
GROUP

==>http://www.egroups.com/files/gospel_musician/
: Improve Your Music Skill (zip 597k)
: http://www.egroups.com/files/gospel_musician/improve+your+music+skill.zip
Makalah Musik, ditujukan kepada para musisi rohani, untuk memperdalam
Deskripsi : pengetahuan khususnya tentang modulasi dan improvisasi dalam 'praise
and worship'.
File
Akses

File
: Worship Manual (zip 125k)
Akses : http://www.egroups.com/files/gospel_musician/worshipmanual.zip
Deskrip
: Worship Leader Manual (English Version).
si
File
: Scale Chart (zip 191k)
Akses : http://www.egroups.com/files/gospel_musician/chart.zip
Deskrip
: Chart tentang Scale
si
File
: Interval Major Scale (rtf 12k)
Akses : http://www.egroups.com/files/gospel_musician/interval+major+scale.rtf
Deskrip
: Interval of Major Scale
si
File
Akses

: Gambar Setting PC dan Keyboard (gif 6k)
http://www.egroups.com/files/gospel_musician/gambar+setting+pc+dan+keyb
:
oard.gif

Deskrip
: Instalasi PC, MIDI Cable, Keys, Module.
si
[Kiriman: Semmy Takaliuang (IGM)]
•

FILE-FILE LAGU ROHANI
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[[Cat. Redaksi:
ini adalah surat asli kiriman Sdr. Budi C. Wibowo]]
>Syallom semua ! :)
>Dulu saya pernah memberi link ke ICW, yang isinya lagu-lagu rohani
>sekitar 400 MB, [tapi] hilang semua. sekarang saya sedang mencoba
>mengumpulkan lagi. ini link yang baru : ==>
http://www.netdrive.com/MyDrive/index.jsp?visit_session=jesbuddy07&NDDIR=/My%20
Public%20Files/
>akan saya tambah lagi, kalo websitenya sudah benar-benar
>"benar". :) TUhan memberkati.
>Kalo yg diatas terlalu rumit, pergi ke address: ==> http://www.netdrive.com
>kemudian di sebelah kiri layar (di atas layar juga ada) ada box
>"VISIT MEMBER", masukkan jesbuddy07 . lalu visit public files saya.
>member name saya : jesbuddy07
>PASSWORD TIDAK DIPERLUKAN [Kiriman: "BUDI c Wibowo" <jesbuddy07@>]

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

MILIS INDONESIAN GOSPEL MUSICIAN (IGM)

Nama Milis :: Indonesian Gospel Musician (IGM)
URL Milis :: http://www.egroups.com/gospel_musician
Email Milis :: < gospel_musician-subscribe@egroups.com > Moderator/Owner-Admin::
Semmy Takaliuang < weckl@telkom.net > Deskripsi Singkat :: Milis IGM (Indonesia
Gospel Musician) adalah mailing list untuk para pelayan Tuhan dalam bidang musik
rohani asal Indonesia yang tersebar di mana saja. Tujuan dari Mailing List ini adalah
sebagai:
1. Forum diskusi/tanya jawab/sharing/informasi tentang musik khususnya musik
rohani
2. Sarana tukar menukar pengalaman bermain musik antara sesama pemain musik
rohani dan pelayan Tuhan dalam bidang musik (MC/singers/choir,dll)
3. Sarana informasi alat-alat musik dan album rohani yang baru,
4. Pengumuman event-event musik baik di Indonesia maupun di luar Indonesia,
seperti misalnya klinik musik, pertemuan muda-mudi Kristen yang berskala
besar, seperti live concert Rohani, KKR, ceramah musik rohani, dan yang lainnya
yang berhubungan.
Mailing list ini gratis tapi ada beberapa syarat untuk menjadi member:
1. Beragama Kristen (mutlak)
2. Berkecimpung langsung dalam pelayanan musik Gereja baik sebagai
pemusik/song leader/singers/anggota choir, soundman dsbnya; atau
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3. berkecimpung dalam pelayanan musik rohani diluar gereja, misalnya sebagai
guru musik, soundman, arranger/musician/singers dsbnya dari suatu group band
Kristen. [Kiriman: Semmy Takaliuang]
•

LAGU DARI ANGGOTA e-AYAHBUNDA

==> Gabung To: < ayahbunda-subscribe@topica.com > ==> Keluar To: < ayahbundaunsubscribe@topica.com > Subject: [Lagu Ayahbunda] Milis ini dipakai Yohanes, dkk.
untuk saling mengirimkan lirik dan informasi dari lagu-lagu rohani Kristen, termasuk filefile MIDInya.
Moderator: Yohanes Santosa < yans@magelang.wasantara.net.id >
•

MILIS PIW -- INDONESIAN PRAISE WARRIORS

==> Post message : < ipw@egroups.com > ==> List-Subscribe: < ipwsubscribe@egroups.com >
>Subject: Welcome to ipw
>Selamat datang.
>Di sini kita semua adalah saudara dalam Kasih Tuhan Yesus Kristus.
>Mail Group ini berguna sebagai sarana berbagi, kita memakai bakat
>kita dalam music untuk memuliakan Tuhan kita, menyebarkan kabar
>baik, dan saling membangun di antara pelayan. Semoga bermanfaat
>bagi anda.
>Tuhan Memberkati. [Kiriman: ipw Moderator <ipw-owner@egroups.com>]

Review Software
•

SOFTWARE MUSIC PLAYER

LIMA (5) PLAYER MP3 PALING POPULER:
•
•
•
•
•

RealJukebox (RealNetwork)
http://www.real.com
Sonique (Sonique)
http://www.sonique.com
Winamp (AOL)
http://www.winamp.com
Windows Media 7 (Microsoft) http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia
MusicMatch JukeBox (lihat review di bawah)

MUSICMATCH JUKEBOX versi 5
==>http://www.musicmatch.com/ Program ini memiliki keunggulan dalam desain, serta
kaya akan feature dan ekstra. Interface-nya bersih: bagian atas merupakan standar
interface player CD, bagian tengah merupakan pustaka lagu- lagu Anda (library track),
dan bagian bawah adalah perekam CD. Anda bisa membuat daftar lagu dengan
mengelompokkan lagu berdasarkan penyanyi, jenis musik, mood, atau kategori apapun
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yang anda pilih. MusicMatch juga memungkinkan anda merekam CD secara gratis pada
kecepatan tinggi. MusicMatch mendapat nilai lebih karena memasukkan informasi artis,
jenis musik bahkan area untuk seni atau foto yang mempunyai track. Tentunya anda
mengumpulkan sebagian besar informasi ini di internet, tetapi akan lebih
menyenangkan jika anda memiliki tempat untuk meletakkannya. [Kutipan: Majalah
Internet Vol.II No.7]
Situs lain yang popular ...
•
•
•
•

•

Lycos Music
http://music.lycos.com
MP3.com
http://www.mp3.com
MP3 now
http://www.mp3now.com
Napster (lihat di bawah)
http://www.napster.com/
NAPSTER: PRO DAN KONTRA

==>http://www.napster.com/ Salah satu fenomena menarik sehubungan dengan
maraknya format musik MP3 di Internet adalah sebuah program utiliti kecil yang disebut
NAPSTER. Program ini memungkinkan pertukaran file MP3 antar pengguna Internet
secara langsung tanpa server data, atau biasa disebut "peer-to-peer file sharing".
Caranya sebenarnya sederhana saja, mirip dengan yang digunakan pada jaringan LAN.
Jika anda menjalankan utiliti Napster sewaktu sedang online, maka utiliti ini akan
mencoba menghubungi server Napster yang hanya bertugas mencatat komputer mana
saja yang sedang aktif. Jika selanjutnya anda melakukan Search untuk mencari file
MP3 tertentu, server Napster akan menghubungkan anda dengan beberapa komputer
yang memiliki file tersebut untuk anda download. Sebaliknya koleksi anda yang di
direktori yang telah anda tentukan juga bisa "diculik" oleh siapa saja yang sedang
terhubung pada saat itu juga. Hal ini memang agak rawan karena seolah-olah komputer
anda terbuka untuk orang lain, tapi masalah sebenarnya yang mengundang pro dan
kontra bukan itu. Asosiasi Industri Rekaman Amerika (RIAA) menganggap sistem
Napster ini mengancam kelangsungan bisnis mereka karena dianggap melegalkan
pembajakan dan tidak mengindahkan hak cipta musik. Namun di kalangan seniman
musik sendiri timbul pro dan kontra, karena sebagian merasa bahwa sistem ini tidak
akan merusak pasaran. Konsumen tetap akan membeli kaset dan CD yang dibajak
karena alasan lain, selain itu kualitas rekaman MP3 umumnya tidak sebaik CD audio.
Bagaimana dengan anda sendiri? [Sumber: Majalah Internet Vol.II No.7]

Stop Press
SELAMAT HARI REFORMASI GEREJA!
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Tanggal 31 Oktober yang lalu adalah hari besar bagi Gerakan Reformasi, oleh karena
itu pada kesempatan ini kami mengucapkan:
"Selamat Hari Reformasi Gereja!"
Semoga Tuhan sumber segala hikmat memberkati pelayanan kita semua. Amin.
TGBTG (To God be the glory!)
[Kiriman: e-Reformed <subscribe-i-kan-untuk-reformed@xc.org>]

Surat Anda
Dari: samuel_gunadi@
>Shalom
>Setelah membaca ICW edisi 084 saya mendapat banyak berkat dan mulai
>membangun web-site untuk gereja lokal kami pada tgl. 01 Nopember 2000,
>melalui alamat yang didapat dari ICW edisi 084 - terima kasih banyak.
>Alamat kami di :
==>http://www.OurChurch.com/member/g/GBI_Bethany_THB
>mohon agar kami dapat masukkan mengenai home page kami ini, karena kami
>masih belajar.
>Dan masukkan untuk para pembaca lain, membangun web cukup mudah dan
>gratis. Jadi gunakan untuk kemuliaan nama TUHAN
>TUHAN MEMBERKATI
Redaksi:
Puji Tuhan! Terima kasih untuk info anda. Kami sangat senang mendengar anda
mendapat manfaat besar dari ICW. Kiranya anda bisa menjadi contoh bagi temanteman dan pembaca yang lain!
Untuk langkah selanjutnya anda bisa bergabung dan belajar dengan teman- teman
webauthor Kristen yang lain di Milis e-WebAuthor: ==> <subscribe-i-kanWebAuthor@xc.org> dan juga untuk mendapat referensi/tutorial bahasa Indonesia anda
bisa kunjungi Situs Web-Servant 2000 di alamat:
==>http://www.sabda.org/w2000/
Dari: Erna R
>Shalom!
>Saya pengen tahu secara lengkap tentang kehidupan & pelayanan Oswald
>Chambers. Apa ada alamat yang bisa saya kunjungi? atau mungkin
>redaksi punya page khusus untuk mengupas tokoh besar ini dalam special
>edition? Thanks. God bless u all.
Redaksi:
Wah..ICW belum pernah memuat profil Oswald Chambers. Tapi info dalam bahasa
Inggris dapat anda cari lewat search engine dengan kata pencari: oswald chambers
christian biography Selain yahoo.com, bisa coba:
CrossSearch <http://www.crosssearch.com> (Kristen)
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CrossWalk <http://www.crosswalk.com> (Kristen)
AltaVista <http://www.altavista.com>
Infoseek <http://www.infoseek.com>
Excite <http://www.excite.com>
Lycos <http://www.lycos.com>
HotBot <http://www.hotbot.com>
Google <http://www.google.com>
Yahoo! <http://www.yahoo.com>
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Dari: "ukanik" <ukanik@>
>Yth. Redaksi ICW
>Pertama-tama saya ingin mengucapkan terimaksih atas kiriman berita
>dari ICW secara berkala. Banyak informasi yang sya peroleh termasuk
>beberapa situs/ alamat yang menambah wawasan saya. Dengan program
>dari ICW tiap edisi dengan mengulas topik khusus sangat positif,
>disamping dari para anggota dapat mempersiapkan kontribusinya dengan
>topik yang telah terprogram. Sehingga pada saatnya banyak artikel,
>informasi yang mengisi ruang ICW. -- cut ->Berkenaan dengan hal tersebut saya ingin berbagi pengalaman. -- cut -- (Dari Sdr.
Ukanik, maaf tidak kami muat karena panjang :))
Redaksi:
Yup! Dengan demikian pembaca yang memiliki informasi yang sesuai dengan topik
mendatang mendapat kesempatan untuk men-sharekan info dan situs-situs dengan
pembaca yang lain. (Trims juga buat kesaksiannya ya...:)

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS-SITUS

[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
Nama :

Situs Web KRK-MP (Kebangunan Rohani Katolik dan Misa Penyembuhan)
< subscribe-i-kan-untuk-stmaria@xc.org >
E-Mail :
==> URL : http://www.krkbdg.com
web KRK-MP baru diupdate nih. Ada beberapa perubahan, seperti daftar
nama panitia, terus latar belakang & bentuk acara. Juga soal kerja sama...
Komentar:
maaf ya perubahannya baru sekarang. Terus ada tambahan foto-foto Gladi
Kotor I. Gladi II menyusul !
Nama :

Dedy (Lebak Bulus-Jakarta)
dedyrwp@
E-Mail :
==> URL : http://www.gkjnehemia.cjb.net
Komentar: Maju terus dalam pelayanan ... GBU
Nama :

Monika Tanu
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http://fly.to/montan ; http://topengkaca.homepage.com
==> URL : http://www.pdkkstmaria.org
Pengumuman, PENGUMUMAN ... WEB PD SANTA MARIA UDAH JADI
Komentar: NIH... beres semua, tinggal dilengkapin satu demi satu. Jangan lupa mampir
en isi buku tamu okehhh Biar lebih tau, kaya gimana sih PD kita ini...
E-Mail :

Topik
Edisi 086 : Musik/Audio (2): Real Audio, Video, dan Radio
Kirim dengan Formulir/Format ini ke < submit-ICW@sabda.org >
Review (Optional) atau Komentar||::
Nama Anda
::
Nama Situs / Milis
::
URL Situs / Milis
::
Email Situs / Milis
::
WebMaster/Owner-Admin ::
Keyword/Tema Utama
::
Deskripsi Singkat
::
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ICW 086/November/2000: Musik/Audio (2)
Salam Kasih
Syaloom!

Meskipun saat itu belum ada alat teknologi memadai untuk menyebarkan berita Firman
Tuhan, namun para Rasul telah berhasil membawa Injil ke berbagai tempat utama di
dunia. Hal ini terjadi memang karena kuasa Allah tapi bukan berarti bahwa tidak ada
peran manusia. Allah memberikan visi dan perintah kepada para Rasul dan peran
manusia adalah taat pada perintah Allah tsb. Hasilnya, Firman Tuhan sekarang telah
tersebar ke seluruh dunia. Namun demikian pekerjaan Tuhan ini belum selesai
dikerjakan manusia, karena masih banyak penduduk dunia di berbagai pelosok yang
belum mendengar berita sukacita Injil. Nah, inilah tugas orang-orang Kristen jaman ini,
bukan?
Dibandingkan dengan para Rasul pada abad pertama Masehi, kita jauh lebih beruntung,
karena pada jaman kita sekarang sudah banyak alat teknologi yang canggih yang bisa
dipakai untuk menyebarkan Injil Yesus Kristus -- Radio, TV, Audio, Video, Internet, dll.
Bukankah pekerjaan pekabaran Injil ini seharusnya menjadi lebih mudah? Tapi dalam
kenyataannya masih banyak orang-orang di dunia, bahkan di sekitar kita yang belum
mendengar Injil. Tertantangkah anda melihat kenyataan bahwa jaman para Rasul
belum ada teknologi tapi Injil telah bersebar dengan luas, mengapa pada era teknologi
canggih jaman ini masih banyak orang belum mendengar Injil? Apakah karena orangorang Kristen belum memanfaatkan teknologi secara maksimal? Untuk itu simaklah
ICW kali ini yang akan khusus membahas sumber informasi tentang pelayanan Radio
•

Audio - Video. Harapan kami biarlah informasi ini dapat menolong

kita untuk memanfaatkan teknologi Radio-Audio-Video dengan lebih maksimal.

“

"Keep on Serving Him on the Web... :-)"

”

God Bless You,
Staf Redaksi
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Review Situs
INJIL DALAM BENTUK AUDIO-VISUAL
•

AUDIO SCRIPTURES INTERNATIONAL - ASI

==>RA http://www.gospelcom.net/asi/realaudio.htm
==>MP3 http://www.gospelcom.net/asi/mp3-2.htm
==>http://www.gospelcom.net/asi/ ASI -- Audio Scriptures International -- memiliki
rekaman kaset "A Portrait of Jesus - The Greatest Person Who Ever Lived" dan "God's
All Powerful Savior" berisi kisah pelayanan Yesus dalam ratusan bahasa dunia
(termasuk bahasa Indonesia, Java, dan Sunda!!). Dengan kemajuan teknologi saat ini,
anda dapat mendengar rekaman tersebut lewat internet dengan format Real Audio (RA)
atau MP3. "A Portrait of Jesus - The Greatest Person Who Ever Lived"
==>RA http://www.gospelcom.net/cgi-bin/ramhurl.ram?/asi/Indonesian.ra
==>MP3 http://media.gospelcom.net/asi/mp3/Indonesian.mp3 "Gods All Powerful
Savior" [Real Audio atau MP3]
==>RA http://www.gospelcom.net/cgi-bin/ramhurl.ram?/asi/GPS/RA/GPS_Javanese.ra
==>MP3 http://media.gospelcom.net/asi/GPS/MP3/GPS_Javanese.mp3
==>RA http://www.gospelcom.net/cgi-bin/ramhurl.ram?/asi/GPS/RA/GPS_Indonesian.ra
==>MP3 http://media.gospelcom.net/asi/GPS/MP3/GPS_Indonesian.mp3
==>RA http://www.gospelcom.net/cgi-bin/ramhurl.ram?/asi/GPS/RA/GPS_Sudanese.ra
==>MP3 http://media.gospelcom.net/asi/GPS/MP3/GPS_Sudanese.mp3 ASI juga
memiliki rekaman Firman Tuhan dalam 200 bahasa dunia!!
•

GOSPEL RECORDINGS (Bahasa Inggris)

==>http://www.GospelRecordings.com/ Ingin "mendengarkan" Firman Tuhan (dalam
bahasa Inggris) sembari online? Gospel Recordings siap membantu anda melalui
produksi dan distribusi "audio evangelism tools". Situs ini dilengkapi juga dengan
gambar dan rekaman narasi dalam berbagai bahasa, buklet dan halaman peta. Gospel
Recordings telah memiliki rekaman "Words of life" dalam 5.209 bahasa -- termasuk 419
bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia!!
•

AUDIOTREASURE.COM (Bahasa Inggris)

==>http://www.audiotreasure.com/
==>http://www.audiotreasure.com/audiolinks.htm [Daftar Links] Situs AudioTreasure ini
memungkinkan anda mendengarkan Firman Tuhan tanpa harus online di internet! Anda
dimungkinkan untuk download file-file Firman Tuhan (Perjanjian Baru dan beberapa
Kitab Perjanjian lama) secara free atau, jika anda memerlukan CD-ROMnya, anda
dapat memesan dan membelinya dengan harga yang terjangkau. Disediakan juga
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"Finding Peace in Uncertain Times", pesan 10 menit dari Pastor Ron Johnson baik
dalam format Real Audio maupun MP3 Audio.
•

AUDIO-BIBLE.COM (Bahasa Inggris)

==>http://www.audio-bible.com/ Rekaman narasi Alkitab versi King James oleh
Alexander Scourby adalah yang pertama kalinya muncul pada tahun 40-an di Amerika.
Kini anda dapat menikmati "THE VOICE OF THE BIBLE" secara online! Situs
www.audio-bible.com juga menawarkan sesuatu yang benar-benar baru: rekaman
narasi Alkitab dalam bentuk CD for Windows 95 dan juga menawarkan streaming
version dari Injil yang bisa diakses dengan RealAudio Player secara gratis. Audio kaset
yang dikeluarkan tersebut bahkan pernah memenangkan pengakuan internasional
sebagai "the finest recording ever produced".

AUDIO
•

RTM - SEMINARI-net versi audio

==>http://members.xoom.com/seminarrtm/seminaraudio.html
==>http://revivaltotalministry.or.id/realaudio/
==>http://revivaltotalministry.or.id/midi/
==>http://rtm.cjb.net RTM (Revival Total Ministry) memiliki satu program khusus, yaitu
belajar Firman Tuhan lewat audio. Program ini diberi nama SEMINARI- net versi audio.
Untuk masuk ke program tersebut, anda tinggal klik alamat paling atas. Ada 3 paket
materi yang disajikan, yaitu: (1) Kursus Pelayanan Pribadi (2) Seminar Dunia Roh dan
(3) Seminar Doa. Untuk mengikuti SEMINARI-net ini, anda hanya perlu mengekstraksi
file yang tersedia dan mendengarkannya dengan program "RealAudio" atau "Windows
Media Player" versi 6.0/7.0. Walaupun semua materi bisa anda download secara cumacuma, namun ada ketentuan-ketentuan yang harus anda sepakati. Untuk
mendengarkan lagu-lagu pujian secara online (dalam format MIDI), baca review edisi
MUSIK (1) minggu yang lalu atau langsung klik alamat yang ke dua. Oke, selamat
berkunjung!
•

LAGU DAN KHOTBAH - GEREJA YESUS SEJATI (GYS)

==>http://www.gys.or.id/lagukotbah.asp Salah satu bagian yang menarik dari Situs
Gereja Yesus Sejati ini adalah dilengkapinya dengan halaman khusus LAGU &
KHOTBAH. Melalui halaman ini, anda dapat mendengarkan LAGU maupun KHOTBAH
secara langsung, tapi syaratnya anda memerlukan "Microsoft Windows Media Player"
(dapat Anda peroleh dari CD Windows 98/98se/2000 atau anda dapat download dari
homepage Microsoft). Lagu-lagu yang disediakan dalam file .asf ini dibagi menjadi dua
kelompok: (1) kelompok LAGU (versi bahasa Mandarin yang bisa didengar dan
didownload), dan (2) kelompok INSTRUMEN (hanya bisa didengar saja). Selain LAGU,
335

ICW 2000

halaman ini juga memungkinkan pengunjung mendengarkan KHOTBAH secara online.
Pada saat kami menulis review ini baru ada satu rekaman Khotbah oleh Pdt. Natan J.
•

WORDS OF HOPE MINISTRY (Bahasa Inggris)

==>http://www.gospelcom.net/woh/ Membaca renungan harian sering kita lakukan,
bagaimana dengan "mendengarkan" renungan harian secara online? Situs ini adalah
jawabnya. "Words of Hope - (WOH)" menyajikan bahan renungan harian dalam bentuk
Audio di samping literatur dalam versi cetak. Renungan harian (berbahasa Inggris) yang
disusun oleh WOH ini antara lain adalah "God Delivers His Word," "The Writer Is a
Servant," "Is James Off-Beat?" dan sebagainya. Melalui Situs ini anda juga dapat
mendengarkan program RealAudio mingguan dan penyebaran Injil ke berbagai belahan
dunia melalui program PI RealAudio yang disusun oleh WOH.
•

CHRISTMAS CAROL dan TWELVE VOICES OF CHRISTMAS (Bahasa Inggris)

==>http://www.gospelcom.net/bttb/christmas/ Situs dari Back to the Bible Ministries ini
mempersembahkan sederetan Christmas Carol (lagu-lagu Natal yang terkenal) dan
"Twelve Voices of Christmas" dengan menampilkan efek suara Audio. Termasuk di
dalamnya suara pujian Malaikat Gabriel, Maria dan Yusuf, Gembala, dan orang majus.
Untuk menikmati puji-pujian tersebut, klik saja alamat di atas.

RADIO
•

RADIO SUARA PENGHARAPAN CANADA (RSPC)

==>http://www.harapan.ca/ RSPC merupakan sebuah Radio Indonesia yang bermarkas
di Canada. Anda dapat menikmati siarannya secara langsung setiap hari Sabtu pagi
Pasific time. Acaranya a.l: pemutaran musik daerah, musik pop Indonesia, dan juga
acara yang berisikan pendidikan. Di dalam Situs Web RSPC, anda juga dapat melihat
program tayang RSPC selama satu bulan. Program-program andalan mereka adalah
musik, bina rohani dan karakter, dan "Help Indonesia". Program "Help Indonesia" cukup
menarik perhatian pendengar karena khusus disediakan bagi rakyat Indonesia yang
perlu pertolongan. Maksudnya bila muncul permohonan "Mari Bantu Rakyat Sulawesi
Utara" maka warga Sulawesi Utara yang mampu dan tinggal baik di dalam maupun luar
negeri dapat turut berpartisipasi menggalang dana. Sebuah ajakan yang akan
menyentuh hati kita semua.
•

CHILDREN'S BIBLE HOUR (CBH) ONLINE MINISTRIES (Bahasa Inggris)

==>http://www.gospelcom.net/cbh/ Misi dari CBH adalah:
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1. To TELL = Memberitakan Injil untuk anak-anak,
2. To TEACH = mengajarkan Firman Tuhan pada anak-anak,
3. To TRAIN = melatih anak-anak untuk melayani Tuhan.

ICW 2000

Untuk melaksanakan misinya CBH menyusun program radio harian dan mingguan yang
dipancarkan ke lebih dari 800 stasiun radio di seluruh dunia (dan dapat didengar secara
online dengan RealAudio). Beberapa program yang disediakan oleh Situs ini a.l.:
Stories on Cassette, Quiz and Riddles, ABC's of Salvation, Keys for Kids (format teks
dan Audio), Archives (Kidstalk, KFK,...), dll. Situs CBH juga menyediakan materi-materi
lain baik dalam bentuk media cetak maupun media elektronik yang berisi bahan-bahan
untuk mempelajari prinsip-prinsip Fiman Tuhan bagi anak-anak dengan format
kontemporer yang disukai anak-anak.
•

AMG'S RADIO MINISTRY (Bahasa Inggris)

==>http://www.gospelcom.net/amg/tour/tour5.html Melalui siaran-siaran radio yang
disponsori oleh AMG, Injil diberitakan di Indonesia, Myanmar, Thailand, Siprus,
Australia dan Yunani. Ini merupakan cara efektif yang digunakan untuk menjangkau
banyak orang dengan Injil, terutama bagi mereka yang tinggal di negara-negara dimana
penginjilan secara pribadi masih sulit dilakukan. Di USA dan Kanada, program radio
yang berjudul 'New Testament Light' berfokus pada studi tafsiran dari kitab-kitab PB.
Selain itu anda juga dapat mendengarkan berita-berita misi dari AMG.
•

INDONESIAN RADIO NETWORK (Bahasa Inggris)

Selamat datang di Indonesian Radio Network. Bila anda ingin mendengar siaran radio
melalui komputer, anda perlu meng-install 'Windows Media Player' atau 'RealAudio
Player'. Berikut ini daftar alamat beberapa radio di Indonesia yang tergabung dalam
Indonesian Radio Network: Jakarta:
104.4 MSTRI FM
http://media.diffy.com/mstri.asx
87.6 FM Hard Rock
http://www.hardrockfm.com/audio_dir/hardrocklive.ram
96.7 FM Radio A
http://a967fm.indosat.net.id/Live.ram
100.9 Sonora FM
http://sonora.indosat.net.id/sonoratest.ram
102.3 FM Prambors Rasisonia
http://radio.indosat.net.id/1023fmania.ram
Surabaya:
7.75 FM Radio Salvatore http://www.sby.dnet.net.id/salvatore.ram
100.55 FM Suara
http://suara.surabaya.indo.net.id/ssfm.ram
96 FM Radio Mercury http://www.sby.dnet.net.id/mercury.ram
104.75 SCFM
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http://scfm.surabaya.indo.net.id/scfm.ram
Bandung:
103 OZ FM
http://ozfm.indosat.net.id/ozlive.ram
105.8 Ardan FM
http://ardanfm.indosat.net.id/ardanfm.ram
Medan:
104.75 Kiss FM
http://www.kiss-fm.com/kiss-fm.ram
Semarang:
102.6 Gajahmada FM
http://www.gajahmadafm.co.id/gajahmada1026.ram
100.9 RCTFM
http://radio.indosat.net.id/rctfm.ram
•

ICW 2000

RADIO AUSTRALIA

Bahasa Indonesia
http://www.abc.net.au/ra/indon/

VIDEO
•

GREATCOMMISION - FILM YESUS

==>http://www.greatcom.org/indonesian/whois.htm
==>http://www.greatcom.org/indonesian/
==>http://www.jesusfilm.org/realvideo/rv/languages/indonesian.ram Banyak cara dan
kegiatan pelayanan yang telah dikerjakan untuk memperkenalkan Kristus pada setiap
orang. Salah satu cara yang dipakai oleh Situs GreatCommision ini adalah membuat
Proyek Film Yesus. Tujuan Proyek Film ini adalah menayangkan Film "Isa Almasih"
kepada setiap orang di seluruh dunia dalam bahasa ibu mereka. Oleh karena itu
sekalipun anda berbahasa Jawa, Sangir atau salah satu di antara 550 bahasa lainnya di
dunia, anda akan dapat memahami kisah Isa Almasih/Yesus dalam bahasa anda
sendiri. Selain itu, proyek ini memberi kesempatan unik kepada anda untuk:
1. Menemukan bahasa anda pada daftar 550 bahasa terjemahan yang dapat
dipergunakan.
2. Mendengarkan "versi Audio".
3. Menyaksikan film "versi video".
4. Memesan video dalam bahasa anda.
5. Belajar lebih jauh tentang latar belakang pembuatan Film "Isa Almasih".
Nah, saran kami, jangan lewatkan Situs yang satu ini!

Situs-Situs Mp3
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REVIEW SINGKAT TENTANG BEBERAPA SITUS MP3 (UMUM)

Alamat Situs : http://www.MP3.com
Menawarkan : Pencarian dalam arsip yang sangat besar, Help yang sangat baik, dll.
Keistimewaan : Kemungkinan software-download, radio MP3, dll.
Alamat Situs : http://www.audiogalaxy.com
Menawarkan : Arsip yang besar, menyusun mencari berdasarkan jenis musik, dll.
Keistimewaan : Susunannya jelas.
Alamat Situs : http://www.emusic.com
Menawarkan : Koleksi lagu yang besar, desain yang jelas.
Keistimewaan : Satu-satunya Situs tanpa upload lagu, menyediakan software.
Alamat Situs : http://www.besonic.com
Menawarkan : Banyak musik, dapat dicari terpisah menurut genre.
Keistimewaan : Ada news, pendapat, software bagus dan radio MP3.
[Sumber: Majalah CHIP 8/2000]

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e_FAMILYCLUB

==> < e_FamilyClub@egroups.com >
==>http://www.egroups.com/group/e_FamilyClub Selamat berjumpa dengan kami, eFamily Club ! Sebuah Mailing List Kristen tentang musik dan seminar kekristenan Untuk
informasi selengkapnya, silakan menghubungi owner Milis e_FamilyClub ini di alamat: <
e_FamilyClub-owner@egroups.com >
[Kiriman: e_FamilyClub Moderator]

Review Software
•

BEBERAPA PILIHAN SOFTWARE MP3 PLAYER

Player : EarJam
Situs
: http://www.earjam.com
Fasilitas : Fungsi seperti pada MS Media Player, ditambahi fungsi pembakar CD
Player : eJay FreePlayer
Situs
: http://www.ejay.com
Fasilitas : Arsip musik, animator terintegrasi, equalizer dan radio Internet.
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Player : Juke
Situs
: http://www.wolosoft.com
Fasilitas : Playback file multimedia segala format, menyusun dan memroses playlist.
Player
Situs

: LCARS Player
: http://www.torransoft.de
Front-end untuk MS Media Player, tampilannya diperluas dengan desain ala
Fasilitas :
Star TrekLCARS.
Player : MP3-MusicStation
Situs
: http://www.musicstation.com
Fasilitas : akses bank data jaringan, analisa suara.
Player : MPEG Audio Collection
Situs
: http://full.freeservers.com
Fasilitas : Menyusun katalog dan playback file MPEG.
Player : NAP-MP3 Center
Situs
: http://www.napalm.de
Fasilitas : Front-end untuk Winamp, fungsi pengelolaan data base file MP3
Player
Situs

: PCDJ
: http://www.pcdj.com
Mixing lagu MP3 dengan 2 modul playback, mixing otomatis saat perpindahan
Fasilitas :
lagu.
Player : Sound-Explotion
Situs
: http://www.tomsoftware.com
Fasilitas : Sejenis Miscbox/Jukebox yang membutuhkan MS Media Player.
[Kutipan dari majalah CHIP 8/2000]

Stop Press
•

Kirim-Kirim Yuk!! "Situs Favoritku..."

Dalam edisi 084 yang lalu, Redaksi mengumumkan akan memuat hasil "jajak pendapat"
Situs-situs Favorit Pembaca ICW ini di edisi khusus akhir Nopember. Anda masih
memiliki waktu 2 minggu untuk berselancar dan mengamati Situs-situs yang apik-apik
untuk jadi Situs Favorit. Jangan lupa cantumkan apa alasan anda memilih Situs-situs
tersebut! Para peselancar Internet, tunggu apa lagi? Segera kirim Situs Favorit anda
sebelum tgl. 30 Nopember 2000 di alamat:
< Favorit-ICW@sabda.org >
Mohon anda menggunakan format berikut ini: --- (potong di sini) --340

Nama Anda ::
Alamat e-mail ::
Alamat Situs Favorit :: (masing-masing kategori 3 alamat Situs)
A. Situs Kristen Indonesia (3 buah atau lebih)
Alasan memilih Situs-situs tsb. (Deskripsi singkat)
A1. http://
Alasan::
A2. http://
Alasan::
A3. http://
Alasan::
A4. ...
Alasan::

ICW 2000

B. Situs Kristen Non-Indonesia (Asing/Inggris)
B1. http://
B2. http://
B3. http://
Alasan memilih Situs-situs tsb. (Deskripsi singkat)::
C. Situs non-Kristen (Umum - Indonesia atau Inggris)
C1. http://
C2. http://
C3. http://
Alasan (Deskripsi singkat)::

Surat Anda
Dari: erizon
>syallom
>makasih atas sajian ICW tentang musik......membukakan saya mengenai
>MIDI dan AUDIO..tapi saya punya alamat website yang berisi lukisan>lukisan serta gereja berbahasa Inggris yaitu alamatnya
==>http://www.virtualchurch.org
>dan kalo di surfing lebih lanjut misalnya di Clipart and Images
>akan ada banyak sajian tentang lukisan dan aksesoris lainnya
>seperti di CGFA ..klik aja...itu semuanya berisi tentang lukisan>lukisan terkenal dari seluruh dunia ...pokoknya sip deh....
>makasih
Redaksi:
Ma kasih juga untuk informasi yang anda berikan. Kami yakin banyak pembaca yang
tertarik dengan info anda. Kalau ada lagi jangan segan-segan kirim ya. Bagi pembaca
lain yang punya info-info seperti ini, silakan memberitahukan supaya bisa menjadi
berkat bagi yang lain.
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Dari: Simon Mangande <berita@>
>Dear All
>Would you like to insert the Website:
==>http://www.geocities.com/life4yours
>in your Mailing List? Thanks

Redaksi:
Yup! Pasti dengan senang hati kami akan memuatnya dalam ICW mendatang.
Thanks...
Dari: Tri A.
>Salam Kasih dalam Yesus Kristus,
>Sehari-hari saya di internet, tapi masih merasa kurang bermanfaat
>bagi pekerjaan Tuhan, karena itu kalau saya komputer saya ini bisa
>di pakai untuk membantu, saya sangat ingin sekali, tetapi saya tidak
>tahu pekerjaan apa yang bisa dilakukan dengan komputer saya ini.
>Demikian, dan terimakasih.
>Salam, Tri A.
Redaksi:
Wah... kebetulan nih. Redaksi ICW perlu bantuan untuk membuat review Situs-situs
Kristen.... mau bantu?

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS

[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
Nama

: PELOPOR.COM
Haryanto Wihardja <fermata@> (WebMaster/Owner-Admin)
Email
:
==> URL : http://www.pelopor.com
Koleksi MIDI rohani Indonesia dan fasilitas e-mail gratis
Komentar :
Keyword/Tema Utama = E-mail & MIDI Gratis
Nama

: Gereja Kristen Jawa Klasis Jakarta Bagian Timur
Asto Subroto (Adminsitratur GKJnet)
Email
:
==> URL : http://www.gkjnet.co.id
Komentar : Mohon diinformasikan kepada khalayak. Terimakasih.
Nama

: Oikosnet
Roy Sudomo <roy@>
Email
:
==> URL : http://www.oikosnet.com
Oikosnet menyajikan artikel-artikel rohani yang segar untuk membantu anda
Komentar :
hidup berkemenangan dalam Yesus Kristus.
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Topik

Edisi 087: Edisi khusus Ramadhan -- URL Kristen yg mengulas Islam, dll Edisi 088:
DOA dan Konseling -- Situs Doa, Pokok Doa ... dan Konseling
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ICW 087/November/2000: Edisi Khusus
Ramadhan
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Saudara-saudara kita umat muslim akan mengakhiri tahun 2000 ini dengan hati yang
fitri, untuk itu satu bulan penuh mereka akan berpuasa. Sehubungan dengan hari
istimewa itu, ICW hendak menyajikan sumber- sumber informasi yang berhubungan
dengan kehidupan rohani dan kepercayaan Islam, baik ditinjau dari sudut pandang umat
Islam maupun dari sudut pandang umat Kristen. Kami berharap melalui sajian ini kita
akan belajar lebih banyak dan lebih mengenal lebih dekat saudara-saudara sepupu kita
yang beragama Islam.
Bagian penting dari bulan Ramadhan ini adalah "membersihkan diri dari dosa" dan
menjadi "fitri/suci" di hari Idul Fitri nanti melalui puasa. Bagaimana dengan orang
Kristen? Mengapa orang Kristen berpuasa? Simaklah sajian kami di kolom Fokus.
Salam,
Staf Redaksi
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Selintas Situs Web
•

THE GOOD WAY -- Menunjukkan Jalan Al-Rahmat

==>http://www.the-good-way.com/indonesia.htm (Bahasa Indonesia)
==>http://www.the-good-way.com/inz/ (Bahasa Indonesia)
==>http://www.the-good-way.com/ (Bahasa Inggris) Situs The Good Way adalah salah
satu Situs yang sangat berguna untuk dikunjungi baik oleh anda yang terlibat dan
terbeban melayani para sepupu ataupun oleh para sepupu yang ingin mengetahui lebih
banyak tentang Injil. Didalamnya terdapat beberapa topik besar seperti: Asal Usul (al´Usul), Allah, Keselamatan (al-Najat), Al-Masih, Pengakuan (al-Shahada), dan Ibadah
(al-`Ibada). Tersedia juga delapan buku Apologetika-Injili dalam Bahasa Indonesia yang
bisa dibaca secara on-line:
•
•
•
•
•
•
•
•

Injil Barnabas Suatu Kesaksian Palsu
Benarkah Alkitab Dipalsukan?
Allah Itu Esa Di Dalam Tritunggal Yang Kudus
Pertanyaan Yang Menuntut Jawaban
Mengenal Kebenaran Injil
Bagaimana Supaya Dosa Anda Diampuni?
Bagaimana Kita Berdoa?
Ajarilah Aku Jalanmu Ya' Allah atau bisa juga di download untuk dibaca off-line:
==> http://www.the-good-way.com/inz/download/indones.zip

Tersedia enam buku Injili dalam Bahasa Sunda secara on-line:
•
•
•
•
•
•

Allah Teh Esa
Salib Di Lebet Injil Sareng Al Qur'an
Naon Anu Kudu Dipilampah Ku Sim Kuring Sangkan Salamet?
Saha Al-Masih Teh Saleresna Numutkeun Saderek?
Nyanggakeun Paneda
Kumaha Supados Dosa Urang Dihampura? atau dibaca off-line (download):
==> http://www.the-good-way.com/inz/download/sunda.zip

Situs ini juga menyediakan banyak sekali buku-buku tentang Islam dalam Bahasa
Inggris dan Arab untuk dibaca off-line atau on-line!!
•

ANSWERING ISLAM.ORG

==>http://www.answering-islam.org/Bahasa/ (Bhs. Indonesia/Melayu)
==>http://www.answering-islam.org (Bhs. Inggris)
==>http://www.answering-islam.org.uk (Bhs. Inggris) Situs "Answering Islam" dibuat
dengan tujuan utama untuk membuka wawasan dan dialog/diskusi dengan para
sepupu. Melalui sajian ini orang Kristen bisa belajar banyak tentang kepercayaan Islam
dan pergumulan dari para penganutnya. Dari satu sudut kita bisa belajar tentang
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pertanyaan-pertanyaan apa yang selalu timbul dari penganut Islam tentang kekristenan.
Dari sudut lain kita belajar bagaimana penganut Kristen memberikan apologetika
(pembelaan) terhadap pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan sehubungan dengan iman
kepercayaan mereka. Keseluruhan kualitas dan kuantitas informasi yang terdapat
dalam Situs ini sangat mengagumkan. Anda bisa mendapatkan ulasan dari berbagai
topik dan bidang pembahasan.
Untuk Bahasa Melayu/Indonesia Indeks Utama adalah: Al-Kitab, Pertemuan Minda, AlMasih Isa Ibnu Maryam, 99 Risalah-Risalah Kebenaran, Kepercayaan Dan Pegangan
Orang Kristian, Al-Qur'an, Kesaksian, Soal-Jawab Umum, Link Ke Lain ...
•

ANSWERING ISLAM.COM

==>http://www.answering-islam.com Situs ini memiliki nama domain yang hampir sama
dengan Situs di atas, tapi Situs ini dibuat oleh para sepupu dalam rangka untuk
menjawab kembali (menyanggah) uraian-uraian yang dijelaskan dalam Situs
Answering-Islam.Org. Ada sanggahan-sanggahan yang sangat keras ditujukan bagi
orang-orang Kristen, karena mereka menganggap orang Kristen telah melecehkan
orang-orang dan kepercayaan Islam.
•

LIGHT OF LIFE (Bahasa Inggris)

==>http://www.light-of-life.com Situs Light of Life disediakan oleh dan bagi umat Kristen
agar orang Kristen bisa mengerti lebih banyak tentang pola pikir dan sudut pandang
kepercayaan Islam. Tentu bukan untuk membandingkan ajaran mana yang lebih benar
melainkan untuk menolong kita melihat perbedaan-perbedaan pengajaran Islam dan
Kristen. Situs ini memiliki halaman-halaman seperti Islam and Gospel, Qur'an and Bible,
Islamic Sources, Revealing Islam, dll. Di samping dalam bahasa Inggris, Situs ini juga
dapat dibaca dengan bahasa Arab yaitu dengan memilih option menu Arabic.
•

RAHASIA KEBENARAN AL-QUR'AN

==>http://rahasiaquran.cjb.net Sesuai dengan namanya, Situs Rahasia Kebenaran AlQur'an ini bertujuan untuk menyingkapkan ayat-ayat dalam Quran yang mungkin jarang
ketahui atau disinggung baik oleh umat Islam maupun umat Kristen. Salah satu bagian
dari ayat-ayat yang diungkapkan adalah yang berhubungan dengan Alkitab bani Israel
dan keselamatan melalui seorang Yahudi yang mereka sebut dengan Nabi ISA. Situs ini
juga menyediakan alamat e-mail jika ada pengunjung yang ingin diskusi lebih lanjut
atau perlu pelayanan khusus.
•

SITUS HADITH AL ASDIKA
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==>http://www.domini.org/malaga/home.htm Melalui Situs ini anda diajak untuk
mengenal lebih jauh tentang publikasi dan siaran radio 'Hadith al Asdika' dari "Arabic
Christian". Siaran radio tersebut dijalankan oleh organisasi non- profit yang bertujuan
untuk menceritakan Injil bagi para pendengar yang berbahasa Arab. Selain itu, Situs ini
juga memiliki halaman "Bible Correspondence Course", sebuah kursus korespondensi
bagi orang-orang berbahasa Arab yang ingin tahu tentang Alkitab dan Allah.

Situs-Situs Islam
•

ISNET -- ISLAMIC NETWORK JARINGAN PENGAJIAN MANCANEGARA

==>http://www.isnet.org/ ISNET (The Islamic Network) merupakan forum komunikasi
untuk menjalin tali persaudaraan Islam dan menambah pemahaman Islam bagi
anggota- anggotanya. Selain informasi umum tentang organisasi ISNET, Situs ini juga
dilengkapi dengan berbagai informasi tentang ajaran- ajaran Islam dan berbagai hasil
konsultasi dan koleksi artikel ISNET. Di antara informasi tentang ajaran Islam, terdapat
kumpulan tanya jawab tentang Seputar Islam, Hukum-hukum dalam Islam, Ibadah,
Perkawinan, Hubungan dengan non-Muslim, Politik Islam, Ekonomi Islam, dll. Ulasanulasan tsb. yang akan berguna untuk mengetahui lebih banyak tentang pengajaran
Islam di Indonesia.
•

MYQURAN -- PORTAL MUSLIM INDONESIA

==>http://www.myquran.com/
==>http://www.myquran.com/resensisitus/
Situs ini adalah sebuah Portal yang cukup bagus dimana anda dapat mencari dan
menambah pengetahuan seputar Islam. Portal ini memungkinkan anda melakukan
proses pencarian (searching), membaca Harian, mendengarkan Al Qur'an dalam format
Real Audio, menemui direktori servis, dan beberapa fasilitas lain seperti email, toko
buku online, e-kartu online, download, resensi situs, dll.
--[Catatan Red.: Lima Review yang berikut dikutip dari Situs MyQuran]-•

PESANTREN VIRTUAL

==>http://pesantren.hypermart.net
Ini merupakan satu-satunya situs pesantren yang komprehensif di Internet. Situs ini
diasuh oleh seorang Kiai ternama KH. A. Mustofa Bisri, Pengasuh Pondok Pesantren
Raudlatuh Tholibin Leteh Rembang, Pesantren Virtual menyajikan dan mengulas
berbagai persoalan sehari- hari yang dialami oleh Umat Islam. Situs ini dilengkapi
dengan milis untuk melakukan konsultasi maupun tanya jawab tentang banyak
persoalan yang sering dialami oleh setiap orang. Halaman ini mengindeks beberapa
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topik yang diulas di Pesantren Virtual dan merupakan kumpulan link ke artikel-artikel
yang berkaitan dengan aktivitas pesantren di Indonesia. ****
•

LPPOM-MUI

==>http://www.halal-mui.or.id
Anda bingung dengan makanan yang Anda makan? Apakah HALAL atau HARAM?
Kalau begitu, inilah situs yang tepat untuk menjadi rujukan Anda dalam menentukan
HALAL-HARAM-nya suatu makanan atau kosmetika. LPPOM-MUI (Lembaga
Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia) didirikan
pada 6 Januari 1989, bertepatan dengan 26 Jumadil Awal 1409 H berdasarkan Surat
Keputusan No. 18/MUI/1989. Lembaga ini dibentuk untuk membantu Majelis Ulama
Indonesia dalam menentukan kebijaksanaan, merumuskan ketentuan- ketentuan,
rekomendasi dan bimbingan yang menyangkut pangan, obat- obatan dan kosmetika
sesuai dengan ajaran Islam. Dengan kata lain LPPOM-MUI didirikan agar dapat
memberikan rasa tentram pada umat tentang produk yang dikonsumsinya. ****
•

IIFTIHAR

==>http://www.iiftihar.or.id
The International Islamic Forum for Science, Technology and Human Resources
Development (IIFTIHAR) adalah organisasi Islam yang dideklarasikan di Jakarta pada
tanggal 8 Desember 1996. Tujuannya adalah menjadi suatu organisasi Muslim
Internasional yang berkepentingan dalam pengembangan iptek dan sumber daya
manusia. isi situs selain menampilkan profil IIFTIHAR juga menyediakan direktori untuk
topik Teknologi, Seni dan Budaya dan berbagai kategori lainnya. Disamping itu
disediakan juga newsletter, e-mail dan buku tamu.****
•

ICNIS

==>http://www.icnis.or.id Intensive Course and Networking for Islamic Sciences (ICNIS)
merupakan lembaga otonom di bawah naungan Buperda Mesjid IAIN Syarif
Hidayatullah Jakarta. Situs ICNIS menyediakan berbagai informasi keislaman utamanya
adalah pada aspek pelatihan, dakwah dan konsultasi. Tujuan ICNIS sendiri adalah
mengembangkan pembinaan, pendidikan dan dakwah Islam serta forum silaturahmi
antar umat. kegiatan organisasi antara lain memberikan pelayanan dan informasi
keagamaan via Internet.
•

AL ISLAM (Pusat Informasi dan Komunikasi Islam Indonesia)

==>http://www.alislam.or.id
==>http://www.alislam.or.id/links.html
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Ini merupakan situs yang lengkap untuk pengkajian Islam di Indonesia. Situs Al-Islam
oleh pengelolanya ditujukan untuk menyampaikan syiar dan dakwah Islam, serta
menjalin komunikasi para netter muslim indonesia, dan memberikan berbagai informasi
Islam di Indonesia secara lengkap. Disamping sebagai sarana untuk syiar dan dakwah
Islam, Al-Islam juga sebagai sarana untuk mencari informasi dan belajar online tentang
Agama Islam serta sebagai sarana konsultasi keagamaan bagi para netter muslim
Indonesia. ****

Review Software
•

QUR'AN DENGAN KONKORDANSI DALAM CD SABDA(c)

Dalam CD-ROM SABDA(c) (Software Alkitab, Bahan Biblika Dan Alat- alat) yang
diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA anda bisa dapatkan teks Qur'an (versi
bahasa Inggris). Caranya? Pilihlah Versi KORAN (QUR'AN) sebagai default (versi
terakhir) dengan menekan tombol F8, lalu klik dua kali "KORAN - 1935 Yusuf Ali
Edition". Dari sini anda dapat menampilkan ayat-ayat yang anda inginkan dalam
KORAN -- yaitu dengan meng-klik icon Tampilkan Ayat (atau tekan F2), lalu masukkan
alamat surat dari KORAN yang anda maksud dalam kotak dialog. Setiap pencarian
harus diawali dengan menuliskan "Su"; contoh: bila hendak menampilkan Surat 1:1
maka tulislah "Su 1:1", atau Surat/ayat terakhir adalah "Su 114:6". Selain itu anda juga
bisa mencari kata/frasa yang terdapat dalam KORAN dengan meng-klik icon Cari Frasa
(atau tekan F7).
•

SYSTEM TOPIK -- The Religious Topical Index of the Quran

32250 Main Topical Index of the Quran
32251 Defined Terms: Names and Places
32252 Undefined Terms: Themes and Topics
30059 50 Major Terms: General Studies Anda ingin tahu tentang "50 Istilah Utama:
Studi Al-Quran" atau ingin mendapatkan "Indeks Topik Utama untuk Al-Quran"? CDROM SABDA(c) juga telah menyediakan sistem-sistem topik yang sangat mudah
dipakai. Anda tinggal masuk ke Sistem Topik Utama (0000 atau INDEX) dan klik "Doa
dan Serba-serbi" pilihlah "Lain-lain" (00013). Cara lain, langsung menekan F4 lalu
masukkan nomor topik di atas -- 32250 untuk menampilkan Indeks Topik Utama untuk
Al-Quran atau nomor topik 30059 untuk menampilkan 50 Istilah Utama: Studi Al-Quran,
dst.
==> Untuk mendapatkan CD-ROM SABDA(c) : <order-CD@sabda.org>
==>http://www.sabda.org/sabda/order.htm
•

WORLD OF ISLAM CD-ROM (US$40)

==>http://www.gmi.org/products/islamcd.htm
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==>http://www.gmi.org ==> < world-of-islam@brigada.org > CD-ROM ini adalah proyek
kerja-sama tiga tahun antara Lausanne, ISIC, Fuller Seminary and "Global Mapping
International" GMI, dan baru saja diluncurkan oleh GMI. CD-ROM ini berisi tentang
sumber-sumber misi strategi baru yang dapat menolong anda untuk mengerti orangorang Islam dan bagaimana melayani mereka secara kontekstual. Di dalamnya tersedia
lebih dari 50 buku terbaik tentang Islam (full text), bahan kuliah dan silabusnya,
bibliografi, peta, Web Links dan masih banyak lagi. Informasi selengkapnya dapat anda
simak di Situs Web GMI.

Beberapa "Software" Islam Untuk di Download
•

AL QUR'AN ELEKTRONIK

Bahasa Indonesia:
•

•

Al Qur'an tafsiran Bahasa Indonesia -- ISNET (format Help File)
==> http://www.akademianet.com.com/myquran/download/AlQuran.zip
==> http://www.akademianet.com/myquran/download/Quran.zip (dalam RTF)
Software WinQuran dengan Al Qur'an untuk desktop Win95/98 (2,3 MB).
==> http://members.xoom.com/_XOOM/pesantren/download/winquran.zip

Bahasa Inggris/Arab:
•
•
•
•

•

Al Qur'an terjemahan English -- dari Islamic Gateway
==> http://salam.muslimsonline.com/~ig/islamloads/loads/quran.zip
Free downloads (Gratis): Qur'an, Hadith, Fiqh,... -- Al Muhaddith
==> http://www.muhaddith.com/
Download!! Anda dapat mendownload software Qur'an -- Inminds.Com.
==> http://www.inminds.com/download.html
Download Software "Islam 4.00" dan Software "The Quran 4.50"
==> http://www.shariah.net/downloads/quran.zip (1,39 MB)
==> http://www.shariah.net/downloads/islam.zip (1,66 MB)
Sumber download software Islam lainnya.
==> http://www.ummah.net/astronomy/
==> http://www.myquran.com/download/

•
•

HADITS
DailyHadeeth adalah program yang bagus untuk menampilkan hadis secara
harian -- Jannah.Com.
==> http://www.jannah.com/download/dailyhadith.zip

•
•

SUMBER GRAFIS, SCREENSAVER, FONT, DAN IMAGES
IslamicArt.Com -- Anda yang perlu Wallpaper, Screen Saver dan Icons yang
bertemakan Islam. Silahkan download dari situs -- IslamicArt.Com
==> http://www.islamicart.com/members/
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•

Jannah.Com -- Jika anda perlu gambar latar belakang yang Islami (Gambar
Islami, Mekah, Madinah, Al Qud )? Atau Screen Saver? Atau Font Bahasa Arab?
Atau program lain? -- Jannah.Com.
==> http://www.jannah.com/download/
==> http://www.jannah.com/

•
•

EDITOR BAHASA ARAB
Anda perlu editor bahasa Arab? Download MiniPad editor mini untuk Bahasa
Arab.
==> http://members.xoom.com/_XOOM/pesantren/download/minipad.zip

•

BUKU ISLAM - GRATIS
==> ftp://micros.hensa.ac.uk/mirrors/winsite/win3/misc/

Seputar Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

Loving a Muslim (LaM)

==>http://www.domini.org/lam/ Sebuah Situs dengan Milis diskusi dan support group
untuk para wanita Kristen yang menikah atau sedang berpacaran dengan seorang
Muslim.
•

Children of Muslims (COM) dan "Parents"

==>http://www.answering-islam.org/Christians/com.html
==>http://www.answering-islam.org/Christians/parents.html Milis bagi anak-anak/remaja
yang orangtuanya berbeda kepercayaan dan ingin berdiskusi dengan anak-anak dan
remaja lain tentang bagaimana mempertahankan iman mereka di tengah situasi
keluarga seperti itu. "Parents" adalah milis yang tujuannya untuk menolong orang
dewasa yang memiliki anggota keluarga Islam (terlahir Muslim atau bertobat menjadi
Muslim).
MILIS DISKUSI ISLAM (dari ISNET) ------------------•

MILIS DISKUSI ISNET

ISNET memiliki beberapa Milis-milis diskusi:
==>http://www.isnet.org/milis-isnet.html
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==>http://www.isnet.org/textonly.html
•

IS-LAM* (Milis diskusi utama untuk mendiskusikan dan mengkaji

berbagai aspek ajaran Islam)
==> <is-lam-subscribe@isnet.org>
•

HIKMAH* (Milis diskusi untuk mendiskusikan ajaran berbagai aliran

dalam Islam)
==> <hikmah-subscribe@isnet.org>
•

SIYASAH* dan *TASAWUF*

==> <siyasah-subscribe@isnet.org> dan <tasawuf-subscribe@isnet.org>
Namun, di samping ke-4 milis di atas, ISNET juga memiliki Milis-milis
diskusi lain yang sifatnya lebih khusus:
•

DIALOG* disediakan untuk dialog antar umat beragama,

==> <dialog-subscribe@isnet.org>
•

ASASI* digunakan untuk mendiskusikan hak dan kewajiban manusia,

==> <asasi-subscribe@isnet.org>
•

LINK* digunakan untuk diskusi masalah lingkungan,

==> <link-subscribe@isnet.org>
•

MUSLIMAH* khusus digunakan oleh para muslimah dalam mendiskusikan

ajaran Islam.
==> <muslimah-subscribe@isnet.org> [Sumber: ISNET]
MILIS DISKUSI ISLAM (dari e-Groups) -----------------ISLAH-NET
==>http://www.egroups.com/group/islah-net
==>http://www.egroups.com/messages/islah-net [Baca Arsip-arsip] Islah-Net ialah
sebuah forum diskusi maya (virtual discussion group) yang dibangunkan untuk ahli-ahli,
rakan-rakan dan simpatisan JIM yang memiliki capaian Internet dimana jua mereka
berada. Dengan mendaftar dan menjadi warga Islah-Net, mereka boleh berbincang
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melalui e-mail, bertukar dan berkongsi maklumat, membentuk pasukan kerja maya dan
untuk JIM Pusat/Negeri/Daerah membuat pengumuman. Keahlian Islah-Net adalah
terbuka dan boleh dibuat secara persendirian atau melalui JIM-IT. [Sumber: Islah-Net]

DAARUT-TAUHIID
==> http://www.egroups.com/group/daarut-tauhiid
==> http://www.egroups.com/messages/daarut-tauhiid [Baca Arsip] Assalaamu'alaikum
Warahmah, Daarut Tauhid, sebuah pesantren Anak- Anak Muda yang haus akan citacita hidup berprestasi, menuju Muslim ahli dzikir, ahli pikir dan ahli ikhtiar. Kini Kami
coba hadir di jelajah dunia maya 'net', berbagi rasa dan berita dengan sahabat- sahabat
sekalian, jemaah, keluarga, dan saudara-saudara di rumah Allah Daarut Tauhid. Milis
Daarut-Tauhiid, adalah mailing list bernuansakan nilai-nilai Keislaman. Sebagai awal
memasuki komunitas Cyber-Santri, Kami berharap Sobat ... [Sumber: Daarut Tauhid]
E-GROUPS -- KATEGORI/TOPIK ISLAM
Ada lebih dari 1500+ Milis "ISLAM" dari berbagai golongan di e-Groups.
==> http://www.egroups.com/dir/Society/Religion_and_Spirituality/Islam

Stop Press
•

e-JEMMi Edisi 044 -- Edisi Khusus Ramadhan

e-JEMMi (Journal Elektronik Mingguan Misi) juga menyajikan edisi khusus Ramadhan.
Di dalamnya anda bisa mendapatkan informasi tentang suku Sunda, artikel, cerita misi
dari beberapa negara dan juga alamat sumber-sumber misi yang akan berguna untuk
memperkaya bahan doa anda.
==> < subscribe-i-kan-Misi@xc.org >
[Red: Jika anda belum berlangganan e-JEMMi dan ingin mendapatkan Edisi Ramadhan
saja, silakan hubungi <Endah@sabda.org> .]

Surat Anda
Dari: yenty amelya <unix8999@> [Milis e-Wanita]
>Hai, hallo...semua...
>Yenty pengen bagiin satu berkat nih
>salah satu saudara seiman kita udah berhasil membuat satu web site
>khusus untuk doa. Jadi bagi yang punya masalah, pengen didoain atau
>punya satu hati yang terbeban untuk mendoakan, silahkan kunjungi
==>http://www.angelfire.com/pop/doa/ atau di
==>http://www.aboveworld.com/internet/doa/
>Jangan lupa, buat yang pengen jalan-jalan juga, nggak ada salahnya
>bertandang. YOU ARE WELLCOME!!! :}
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Dari: Abeng Benny W, Staff EDP KMK Global Sports <abeng@>
>Syalom...
>Saya adalah seorang pengguna Internet yang saat ini baru belajar
>tentang Home page Situs Gereja Kami di
==>http://www.gkbersinar.50megs.com
>Saya sangat berterima kasih bila ada masukan yang dapat membantu
>untuk pekerjaan Tuhan ini. Bagaimana yang terbaik untuk Home page
>Saya itu ? Bagaimana Caranya ? Dll Sekian.
>Kesan To Sabda: Program Software Sabda ,begitu bagus Terutama
>tentang F7 Cari Frasa. Tuhan Berkati.Amin

Redaksi:
Terima kasih untuk kedua saudara kita yang telah mengirimkan informasi alamat URLnya kepada kami. Pada waktu yang tepat kami akan mereview Situs-situs anda. Setelah
ditampilkan di ICW, kami yakin pengunjung Situs anda akan berlipat ganda dan bagi
yang mau memberikan saran dan kritik yang membangun.... silakan rame-rame kirim
surat ke mereka.

Topik
Edisi 088 : DOA dan Konseling
Edisi 089 : My Favorite Sites
Jika anda memiliki informasi yang cocok dengan topik yang akan kami sajikan
(URL/Milis/Review Situs/dll.), cepatlah kirim ke Redaksi di: ==> < info-ICW@sabda.org
> Kami tunggu ...!!
--- Mohon Informasi Dikirim dengan Formulir/Format berikut ini --Nama Anda
::
Nama Situs / Milis
::
URL Situs / Milis
::
Email Situs / Milis
::
WebMaster/Owner-Admin
::
Keyword/Tema Utama
::
Deskripsi Singkat
::
Review (Optional) atau Komentar::
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Salam Kasih
Shalom...,
Pelayanan Doa menjadi bagian penting dari gereja dan pelayanan Kristen secara
umum, karena melalui pelayanan ini jemaat Tuhan yang mengalami banyak persoalan
dan "berbeban berat" dapat ditolong dan didukung dalam doa. Namun demikian
keterbatasan waktu dan tempat seringkali menjadi halangan dalam melayani mereka
dalam doa. Tapi kita patut bersyukur kepada Tuhan karena melalui pelayanan elektronik
jurang halangan itu dapat dijembatani.
ICW pada edisi 88 ini akan memuat banyak informasi tentang Situs-situs yang
memberikan pelayanan doa dan konseling rohani. Situs-situs ini telah terbukti menjadi
pelayanan alternatif bagi jemaat yang memerlukan dukungan doa sekaligus konseling
dari Hamba-hamba Tuhan dan orang-orang Kristen yang terbeban untuk melayani.
Untuk menjelajahi Situs-situs tsb., silakan mengikuti sajian kami ini.
Tuhan Yesus memberkati,
Staf Redaksi
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Review Situs
Tentang Doa
•

DOAPUASA.COM

==>http://www.yesus.net/doapuasa/ Ingin cari Situs yang membahas tentang selukbeluk Puasa menurut iman Kristiani? Situs DoaPuasa.Com milik Jaringan Doa Nasional
adalah tempatnya! Di dalamnya anda bisa mendapatkan informasi tentang Puasa
dimulai dari Sejarah Puasa, Definisi, Alasan berpuasa, juga Puasa dan Roh Anda, dan
masih banyak lagi informasi lain sehubungan dengan puasa. Tapi bukan sampai di situ
saja, Situs yang menginduk pada Situs Yesus.Net ini juga memberikan informasi
seputar Doa; yaitu Definisi dan Sejarah Doa, Pokok Doa, hingga Acara Doa. Bila
hendak bergabung dengan saudara seiman lain yang kini tengah berdoa untuk
Indonesia, anda klik alamat Situs di atas dan anda bisa mendapatkan bahan-bahan
doanya untuk didoakan bersama-sama.
•

PONDOK DOA

==>http://pondokdoa.8m.com/ Dari namanya sudah tercermin isi dan fungsi dari Situs
ini. Namun sayang sekali masih ada beberapa halaman yang belum bisa berfungsi
dengan baik (atau karena memang belum selesai... ;) ). Situs ini adalah Situs Kristen
yang khusus berisi tentang doa dan konseling dalam bahasa Indonesia. Tapi saat
direview, Halaman Konseling belum siap diakses :( .
•

WORLD PRAYER CENTER - GLOBAL HARVEST MINISTRIES (Bahasa Inggris)

==>http://www.wpccs.org/
==>http://www.wpccs.org/prayernews/ [Prayer News]
==>http://www.wpccs.org/prayernetwork/ [Prayer NetWork]
==>http://www.wpccs.org/prayerroom/ [Prayer Room]
==>http://www.wpccs.org/unlockit/ [Private Intercessors]
==>http://www.wpccs.org/observatory/ [The Observatory] World Prayer Center adalah
Situs yang kaya dengan sumber informasi seputar DOA. Pokok-pokok doa dari berbagai
negara yang terkumpul dalam Situs ini dapat dilihat sebagai laporan tentang apa yang
Tuhan sedang kerjakan dan dapat dipakai sebagai tuntunan bagaimana/apa yang perlu
kita doakan bagi mereka. Untuk itu Situs ini menyediakan laporan pokok-pokok doa,
yang sangat bermanfaat bagi para team doa untuk mengetahui dengan tepat kebutuhan
doa dari berbagai negara di dunia. Selain ini laporan doa ini dapat menjadi dorongan
bagi lebih banyak orang percaya untuk bersatu dalam doa. Salah satu fasilitas yang
dipakai untuk mendukung tercapainya tujuan mereka adalah dengan menyediakan
ruang khusus bagi pengunjung (dari berbagai negara) untuk dapat mengirimkan
permohonan doanya. Semua fasilitas dan informasi tentang doa tersebut dapat anda
baca melalui halaman-halaman: About Us, How To Connect, National Prayer Network,
Prayer Room Network Individual Intercessors, Prayer News, Observatory dan lain-lain.
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AD2000 & BEYOND MOVEMENT -- STARTEGIC PRAYER (Bahasa Inggris)

==>http://www.ad2000.org/
==>http://www.ad2000.org/profiles/ [Prayer Profiles - Unreached Peoples ]
==>http://www.bethany.com/profiles/ [Prayer Profiles - Joshua Project]
==>http://www.ad2000.org/peoples/ [Joshua Project 2000]
==>http://www.ad2000.org/1040ovr.htm [Praying Through the Window]
==>http://www.bethany.com/profiles/a_code/cal.html [Prayer calendar for Praying
Through the Window III]
AD2000 & Beyond Movement adalah sebuah lembaga pelayanan Misi dunia yang
berkomitmen untuk menyebarluaskan Injil ke seluruh dunia. Salah satu program
pelayanan mereka adalah "Praying Through the Window", yaitu sebuah pelayanan doa
bagi mereka yang ada di wilayah jendela 10/40 (daerah-daerah tertentu di dunia yang
paling sedikit dijangkau oleh injil, yang sebagian besar terletak di antara rentang garis
lintang 10 dan 40 dari Afrika utara, timur sampai Asia). Dalam halaman Praying Through
the Window tersebut terdapat banyak link ke informasi Praying Through the Window I
hingga IV, dan juga link ke sumber informasi tentang doa dan proyek penginjilan
lainnya. Dalam Situs yang sama anda juga dapat mengetahui lebih dekat pelayanan
Joshua Project 2000. Khusus pada bagian Unreached Peoples Prayer Profiles, dalam
Joshua Project 2000, terdapat sejumlah link ke Prayer profiles (salah satu cara bagi
anda untuk mengenal lebih dekat suku-suku terabaikan yang anda doakan), yakni ke:
The Joshua Project 2000 mini-profiles.
==> http://www.ad2000.org/peoples/ Prayer Profiles by Robert Nance -- hosted by
Caleb Project.
==> http://www.calebproject.org/login.cgi Prayer Profiles for many Asian Minorities -- by
AM Outreach.
==> http://www.antioch.com.sg/mission/asianmo/ Prayer Profiles for many East Asia
Peoples -- OMF International.
==> http://www.omf.org.uk/framesets/fr_peoples.htm People Profiles -- from the AdoptA-People Clearinghouse.
==> http://www.aapc.net/profinfo.html Prayer Profiles (+photos) from -- Christian &
Missionary Alliance.
==> http://www.cmalliance.org/missions/world/upgs.htm
•

CHRISTIAN INFORMATION NETWORK (Bahasa Inggris)

==>http://www.christian-info.com/html/welcome.html
==>http://www.christian-info.com/html/calendar.html
==>http://www.christian-info.com/html/journey.html Satu lagi Situs berbahasa Inggris
yang memiliki informasi tentang DOA adalah Christian Information Network (CIN).
Informasi dapat anda baca lewat menu Prayer Calendar dan menu Prayer Journey, atau
anda bisa langsung klik alamat di atas. Informasi apa saja yang ada dalam dua menu
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tentang DOA tersebut? Segera arahkan browser anda ke CIN dan anda akan
mengetahuinya ;).
•

GREAT COMISSION =6 PERTANYAAN PENTING TENTANG DOA

==>http://www.greatcom.org/indonesian/7steps/questions.htm Salah satu halaman dari
Situs Great Comission (Indonesian) ini berisi "6 Pertanyaan Penting tentang Doa".
Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah 6 pertanyaan dengan jawaban yang sederhana
namun merupakan prinsip-prinsip dasar tentang doa, seperti "Apakah Doa itu?", "Siapa
yang dapat Berdoa?", "Mengapa Kita harus Berdoa?", dan lain sebagainya.
•

SEKOLAH MINGGU.ORG =7 PERTANYAAN ANAK-ANAK TENTANG DOA

==>http://www.sekolahminggu.org/tentangdoa.shtml
==>http://www.sekolahminggu.org/ Apakah anak anda sering bertanya tentang hal-hal
yang berkaitan dengan doa? Ada sekitar 7 pertanyaan dari anak-anak tentang doa dan
jawabannya yang dimuat dalam halaman "Tentang Doa" di Situs SekolahMinggu.org,
misalnya antara lain: "Mengapa Kita Harus Berdoa?", "Apa yang harus dikatakan saat
berdoa", "Apakah kita perlu berdoa bagi orang lain?" dan lain-lain. Karena itu, untuk
memberi jawaban yang tepat (dan lengkap dengan ayat-ayat Firman Tuhan) pada anak
didik kita, silakan arahkan browser anda ke alamat di atas.
•

TSC PULPIT SERIES =KENAPA ORANG KRISTEN SUSAH SEKALI BERDOA?

==>http://www.tscpulpitseries.org/indonesian/ts980511.htm Tak mengherankan bila ada
banyak orang Kristen yang susah sekali berdoa. Penulis renungan "Kenapa Orang
Kristen Sulit Sekali Berdoa?" (Why Is It So Hard for Christians to Pray?) dalam Situs
TSC Pulpit Series mengemukakan beberapa hal yang diduga sebagai alasan/
penyebab sulitnya orang Kristen berdoa. Simak dan renungkan hal ini, siapa tahu
renungan tersebut dapat menolong anda yang sering sulit berdoa.
•

MUDIKA.COM

DOA
==>http://www.mudika.com/artikel/doa.html
==>http://www.mudika.com/doa/doabapakami.html
==>http://www.mudika.com/doa/doasalammaria.html
==>http://www.mudika.com/doa/syahadat.html
==>http://www.mudika.com/doa/litani.html Informasi tentang Doa juga dapat anda temui
dalam Situs Mudika.Com. Klik menu "Doa" maka anda akan sampai pada halaman
yang berisi sebuah artikel tentang doa. Dalam halaman tersebut anda akan di bawa ke
sub-sub menu Doa lainnya yakni "Bapa Kami", "Salam Maria", "Syahadat", dan "Litani".
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Ingin tahu apa saja yang disuguhkan dalam sub-sub menu tersebut di atas? Segera
arahkan browser anda ke alamat- alamat di atas.
•

ROSARIO

==>http://www.katolik.net/rosario/rosario.htm Banyak umat Non-Katolik dan termasuk
juga sebagian umat Katolik meyakini bahwa doa rosario adalah "doa kepada Maria".
Dalam kepercayaan Katolik sendiri doa rosario sesungguhnya adalah doa kepada
Tuhan Yesus, dengan meneladani Bunda Maria. Di dalam doa Rosario Bunda Maria
menemani di dalam merenungkan peristiwa kelahiran, penderitaan dan kemuliaan
Putranya. Halaman "Rosario" dalam Situs Katolik.net ini mengupas cara-cara berdoa
Rosario bahkan dilengkapi dengan foto-foto menarik seputar peristiwa gembira,
peristiwa sedih dan peristiwa mulia yang dialami oleh Tuhan Yesus dan Maria. Melalui
halaman ini umat Katolik dituntun untuk merenungkan dan berdoa dengan sikap yang
benar kepada Tuhan Yesus.

SITUS ARSIP DARI MILIS DOA
•

FORUM DOA KATOLIK.NET

==>http://www.global.bisnis.net/webcgi/katolikdoa/ Halaman ini adalah salah satu
bagian dari Situs Web Katolik.net yang berisi arsip-arsip permohonan doa dari
pengunjung dan form untuk mengirim permohonan doa. Permohonan yang anda kirim
akan dimuat di halaman itu juga. Yang menarik, ada kemungkinan permohonan anda
kadang-kadang akan ditanggapi/direspon/menjadi bahan diskusi yang menarik, baik
oleh para pengunjung yang sering berkunjung maupun oleh Hamba Tuhan yang
melayani dibalik Situs ini. Oke, alamat di atas menunjukkan arah kemana anda harus
berkunjung.
•

FORUM DOA KARISMATIK.NET

==>http://www.global.bisnis.net/webcgi/karismatikdoa/doa.html Hampir sama dengan
halaman FORUM DOA KATOLIK.NET di atas, halaman ini juga berisi arsip permohonan
doa yang dikirim oleh para pengunjung. Bahkan ada beberapa pengunjung yang
akhirnya saling berdiskusi tentang masalah/persoalan yang sedang mereka hadapi. Di
bagian bawah halaman tersebut disediakan juga form untuk menulis permohonan doa
pada teman-teman Forum Doa Katholik.Net. Nah, bila anda ingin bergabung, silakan
browse alamat di atas.
•

PRAYER REQUESTS & ARCHIVED ANTIOCH.COM (Bahasa Inggris)

==>http://www.antioch.com.sg/cgi-bin/HN_Open/get/prayer.html Situs Antioch telah
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menjadi tempat pertemuan orang-orang Kristen di seluruh dunia dari berbagai
denominasi untuk berbagi pengalaman hidup, aspirasi dan beban. Klik menu "Prayer
Requests" jika anda ingin mengirimkan pengalaman atau beban doa anda. Di halaman
yang sama anda juga dapat membaca kiriman doa saudara-saudara yang lain. Sebelum
meninggalkan Situs Antioch, anda akan menemui pesan "Tell your friends..." agar Situs
ini juga dapat menjadi berkat bagi saudara seiman lainnya.

Situs yang Menyediakan Formulir Doa dan Konseling
•

BETHESDA =RUANG DOA DAN RENUNGAN KRISTIAN

==>http://mysiteinc.com/bethesda/
==>http://mysiteinc.com/bethesda/scoldme.html [Scold me!]
==>http://mysiteinc.com/bethesda/doa2.html [Bethesda Prayer] Situs Bethesda ini
merupakan sarana untuk membantu anda mengatasi masalah psikologis yang anda
hadapi. Kerahasiaan merupakan hak anda yang selalu dihargai. Bagi anda yang
merasa kesal, marah dan ingin melampiaskan kemarahan anda, maka tersedia
halaman "Scold me!". Bagi anda yang memerlukan dukungan doa karena masalah yang
berat dan seolah-olah tidak ada jalan keluar lagi silakan berkunjung ke "Bethesda
Prayer". Segala fasilitas di dalam Bethesda Prayer di sediakan secara cuma-cuma.
Nah, silakan mampir. Bagi anda yang berminat menjadi pendoa silakan kirimkan email
ke:
<bethesda-owner@egroups.com>.
•

MENARA 21

==>http://www.menara21.com/konseling/
==>http://www.menara21.com/ Untuk "curhat" atau berbagi beban dengan saudara
seiman lainnya Situs Web Menara 21 menyediakan fasilitas "Konseling". Satu halaman
khusus tempat pengunjung dapat saling berbagi masalah yang sedang digumuli dan
juga tempat untuk saling mendoakan. Anda bisa langsung loncat ke halaman Koseling
melalui alamat pertama di atas, atau anda bisa pilih bagian "Konseling" jika anda masuk
lewat halaman utama Situs ini. [Staf ICW] "Melalui Link Konseling yang dijawab secara
alkitabiah, kumpulan cerita bijak dan jadwal acara khusus gereja-gereja di Indonesia,
diharapkan pengunjung dapat mendengar SuaraNya." [Kiriman <suseda@>]
•

JESUS.NET MINISTRY (JNM)

==>http://jesus-net.findhere.com/
==>http://jnmsite.cjb.net/ Jesus.Net Ministry (JNM) adalah sebuah Milis "Pelayanan
Awam Gereja Virtual Indonesia" yang melayani bidang pelayanan doa dan konseling.
Selain menginformasikan tentang pelayanan Milis JNM, Situs ini juga siap menolong
anda yang menginginkan dukungan doa atau yang ingin membagikan beban
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permasalahan. Cukup klik halaman "Beban Doa" atau "Konseling" lalu kirimkan (send),
maka Hamba Tuhan yang melayani di JNM siap berdoa bagi anda. Selain melalui Situs
Web, anda juga dapat mengirimkan beban/pokok doa atau sharing dengan JNM melalui
email. Untuk itu anda perlu bergabung dan menjadi anggota (member) dari Milis ini. Klik
halaman "Bergabung". (Keterangan lebih lanjut tentang Milis Jesus.net Ministry: baca
kolom REVIEW MILIS-MILIS)
•

PDMPKK "ST. PETRUS PAULUS" =PELAYANAN DOA DAN KONSELING

==>http://www.geocities.com/Heartland/Park/6042/pelayanan_pp.html
==>http://www.geocities.com/Heartland/Park/6042/form_doa.html Form2 Untuk
melaksanakan ajaran-ajaran Yesus dalam kehidupan Persekutuan Doa St. Petrus
Paulus, maka mereka selalu berusaha untuk dapat melayani sesama. Salah satu
bentuk penerapan mereka adalah mengadakan Pelayanan Doa dan Konseling.
Pelayanan ini diberikan bagi yang memiliki beban dan perlu dukungan doa atau
konseling Team PDMPKK "St. Petrus Paulus". Bagi yang memerlukan pelayanan
tersebut anda dapat memilih beberapa cara yang ditawarkan mereka dalam Situs Webnya, yakni:
1.
2.
3.
4.

Menghubungi Team PDMPKK "St. Petrus Paulus" melalui E-Mail.
Menghubungi sekretariat PDMPKK "St. Petrus Paulus".
Mengisi lembaran yang tersedia pada waktu Persekutuan Doa.
Menghubungi salah seorang Team PDMPKK "St. Petrus Paulus" pada waktu
Persekutuan Doa.
5. Mengisi Formulir Pelayanan Doa OnLine.
•

YOUTH BETHANY DEPOK =FORUM DOA DAN KONSELING

==>http://youthbethany.hypermart.net/formdoa.htm Lewat Situs ini anda-anda (kaum
muda-remaja) bisa mendapat dukungan, baik yang punya masalah dan perlu
"konseling" (masalah pribadi atau masalah teman), atau yang pengen dibantu doa
(mungkin untuk ujian atau berdoa bagi saudara yang belum kenal Tuhan), bahkan yang
pengen nanya hal-hal yang berhubungan dengan kerohanian. Caranya: cukup dengan
mengisi form yang ada dalam Situs ini (nama, alamat email, dan alamat rumah yang
jelas, serta nomor telpon bila ada). Karena jawaban pertanyaan-pertanyaan anda tidak
akan dimuat dalam Situs ini, maka anda bisa mendapat jawabannya via email, via pos
atau via telpon. Tenang aja...rahasia anda terjamin ;)
•

GILBERT LUMOINDONG MINISTRY =KONSELING DAN POKOK DOA

==>http://www.glministry.com/pokok.htm
==>http://www.glministry.com/konseling.htm Situs ini baru saja diluncurkan dengan
berpenampilan yang baru. Ruang konseling dalam Situs ini adalah sarana yang
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disediakan bagi pengunjung untuk mendiskusikan permasalahan mereka dengan
hamba- hamba Tuhan yang tersedia. Anda cukup menuliskan permohonan doa atau
permasalahan anda dalam form yang disediakan dalam halaman "konseling" Situs ini.
Bp. Gilbert Lumoindong atau stafnya akan segera berdoa dan menanggapi sharing
saudara. Selain itu Situs pelayanan ini juga menyediakan halaman "Pokok Doa". Untuk
mengetahui lebih lanjut pokok-pokok doa yang ada di dalamnya, silakan berkunjung ke
Situs GL Ministry ini.
•

GKI BAJEM PEKANBARU - SALING MENDOAKAN -

==>http://www.aboveworld.com/internet/doa/index.htm Situs satu halaman ini terbuka
bagi semua orang yang rindu didoakan dan mendoakan. Karena itu halaman ini hanya
berisi arsip permohonan doa dari pengunjung dan formulir permohonan doa yang cukup
sederhana. Tidak semua posting akan ditampilkan. Tapi yang jelas Situs ini sangat
menolong anda-anda yang memerlukan dukungan doa. Semua permohonan doa akan
dikirim ke alamat email webkeeper untuk didoakan dan sebagian dipilih untuk
dipostingkan (untuk waktu paling lama 1 minggu). Jika anda ingin mendapatkan
pelayanan atau informasi lebih lanjut, silakan menghubungi GKI BAJEM PEKANBARU.
•

PRAYER-NET INDONESIAN FULL GOSPEL FELLOWSHIP (IFGF)

==>http://www.ifgf.org/prayer.html Form untuk mengirim permohonan doa (Prayer
request) juga dapat anda jumpai dalam Situs IFGF/GISI (Gereja Injil Seutuh Indonesia),
yaitu dengan meng-klik alamat di atas, atau klik menu "Prayer-Net". Lewat form ini anda
dapat mengirimkan permohonan doa anda kepada IFGF. Mudah sekali bukan? Nah,
untuk lebih mengenal Gereja ini dari dekat dan memperoleh pelayanan doa, silakan
segera berkunjung.

Tentang Konseling
•

KURSUS PELAYANAN PRIBADI (KPP) ONLINE - RTM

==>http://revivaltotalministry.or.id/seminar/kpp/ Nah, buat anda yang memiliki beban
untuk menjadi konselor, Revival Total Ministry menyediakan training konselor, yaitu
"Kursus Pelayanan Pribadi" (KPP) secara Online!! Anda hanya perlu duduk di depan
komputer dan membaca materi-materi yang disediakan oleh RTM. Materi-materi ini
dapat anda temui lewat Situs RTM di bagian KPP Online. KPP Online membahas
mengenai pelayanan penginjilan pribadi, pelayanan konseling (bimbingan), pelayanan
baptisan Roh Kudus dan pelayanan penyembuhan luka-luka batin (inner healing).
Tertarik? Segera luncurkan browser anda ke Situs di atas.
•

NAFIRI ALLAH TERAKHIR - LEMBAGA PELAYANAN PONDOK HAYAT -
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==>http://nat.mitra.net.id/pondok_hayat.htm Halaman Lembaga Pelayanan Pondok
Hayat ini berada di bawah Situs Nafiri Allah Terakhir (NAT). Lembaga ini mungkin
terdengar sedikit asing ditelinga kita. Bahkan bentuk pelayanan mereka pun "berbeda"
atau masih jarang ditemui di Indonesia. Pondok Hayat adalah pelayanan Kristiani
interdenominasi yang bergerak dalam bidang pencegahan aborsi dalam arti yang luas
dan pemulihan para pelaku tindak aborsi dan orang-orang di sekitarnya. Prinsip yang
mereka pegang adalah Stop Killing, Start Prolife, dan Serve The Soul. Segala kegiatan
dan uraian mengenai pelayanan mereka dapat anda temui di Situs Lembaga Pelayanan
Pondok Hayat ini.
•

FORUM KONSULTASI GPDI

==>http://members.truepath.com/gpdi/Konsultasi/index.htm
==>http://members.truepath.com/gpdi/ Anda frustasi? Perlu bimbingan? Ingin
konsultasi? Kirim pertanyaan anda ke GPdI (RED.: alamat Email GPdI lihat dalam
Situs). Forum Konsultasi GPdI ini di asuh oleh Pdt. Adi Sujaka, S.Th. Pelayanan ini
dijamin akan menjaga kerahasiaan identitas anda. Melalui halaman Konsultasinya anda
dapat membaca, atau sekaligus belajar dari permasalahan dan jawaban pengunjung
yang lain.

Review Milis
Forum Diskusi
•

JESUS.NET MINISTRY

==> <jesus-net@egroups.com> Jesus.net Ministry dalam pelayanannya berusaha
memberikan perhatian ekstra kepada para anggotanya. Salah satunya adalah dengan
pendataan para anggota yang dilakukan secara berkala, tapi selain itu juga memberikan
konseling, dan sebagainya. Tujuan JNM adalah memberikan rasa nyaman kepada
anggota yang beribadah di rumah Tuhan secara virtual ini. Jumlah posting perhari tidak
akan membebani mailbox anggota sebab hanya kira-kira lima posting perhari. Harapan
JNM adalah agar Injil Tuhan semakin disebarkan dan banyak orang akan datang dan
menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi. Mau bergabung dengan JNM?
Hubungi alamat di atas
•

MILIS e-AyahBunda

==> <owner-i-kan-ayahbunda@xc.org> ==> <subscribe-i-kan-ayahbunda@xc.org>
[Untuk Berlangganan] Pusiiing mikir keluarga? Jangan dipendam sendirian ... :( Ada
tempat "sharing" khusus bagi para keluarga (atau calon keluarga) kristen, yaitu dalam
Milis diskusi e-AyahBunda. Dalam Milis ini anda dapat saling berbagi cerita,
pengalaman dan doa tentang bagaimana mengurus keluarga dan mendidik anak-anak.
Secara khusus milis ini juga melayani konsultasi kesehatan keluarga karena dalam milis
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ini terdapat kira-kira 7 orang dokter yang siap membantu anda. Oleh karena itu Milis eAyahBunda ini pas untuk menjadi tempat "konseling" bagi masalah keluarga, baik itu
masalah kesehatan, perilaku anak, mendidik anak, dan lain-lain. Milis ini cukup aktif
diresponi oleh anggotanya. Yok segera gabung dan raih berkat-berkat Tuhan bagi
keluarga anda.

Publikasi Elektronik
•

e-DOA dan [30-Hari] Doa Bangsa-bangsa

==> i-kan-buah-DOA@XC.Org ==> subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org Sungguh
merupakan suatu suka cita karena e-DOA, milis publikasi yang berisi tentang Pokokpokok Doa bagi bangsa-bangsa, dapat diluncurkan. Bertepatan dengan bulan
Ramadhan ini e-DOA mengirimkan bahan doa setiap hari untuk mengajak anda untuk
berpartisipasi dalam doa untuk para sepupu selama 30 hari, terhitung mulai 27
November y.l. Bahan doa ini diambil dari buku panduan doa "30 Hari Doa Bangsabangsa." e-DOA diharapkan dapat mengingatkan kita untuk senantiasa mencari
Kerajaan Allah terlebih dulu, dengan berdoa agar semakin banyak jiwa diselamatkan
bagi kemuliaan nama Tuhan.
•

e-JEMMi [JURNAL ELEKTRONIK MINGGUAN MISI]

==>http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ [Arsip] ==> <subscribe-i-kan-misi@xc.org>
[Untuk Berlangganan] e-JEMMi adalah "jurnal" misi elektronik pertama bahasa
Indonesia yang diterbitkan oleh e-MISI dan bekerjasama dengan Yayasan Lembaga
SABDA (lewat sistem I-KAN). Berita, cerita, dan Pokok Doa dari dunia misi dan
perkembangan pelayanan misi (dari dalam maupun luar Indonesia) dapat anda temui di
e-JEMMi. Selain itu terdapat juga sumber-sumber informasi misi yang dapat dipakai
untuk memperluas wawasan misi anda. Dengan mengetahui informasi-informasi misi
ini, jemaat dan setiap orang Kristen dapat memakainya menjadi Pokok-pokok Doa bagi
pekerjaan misi Tuhan. Bahan-bahan dalam e-JEMMi boleh dikutip/dicetak (asal
mencantumkan sumbernya) untuk menjadi salah satu bahan warta Gereja terutama
Pokok-pokok Doanya agar jemaat terdorong untuk berdoa bagi pelayanan/misi di
Indonesia dan di seluruh dunia. Jurnal misi ini terbit mingguan, untuk berlangganan,
silakan hubungi alamat di atas.
•

BULETIN DOA BETHANY

==> <buletindoa@bethanydoa.com>
==>http://www.bethanydoa.com Buletin Doa Bethany sekarang bisa dibaca online. Klik
alamat di atas untuk membaca secara online. Bagi yang berminat mendapatkannya
dalam bentuk buletin, silakan kirim e-mail ke alamat email tersebut. Tetapi stock yang
ada hanya untuk edisi Jan-Juni 2000. Dan terbatas. Tuhan memberkati! [Sumber: Surya
<suryawan@>]
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Review Software
•

DOA DALAM CD SABDA

Jika anda memiliki CD SABDA dan ingin mencari topik-topik doa, maka anda dapat
memperolehnya dengan sangat mudah. Topik-topik tersebut adalah sbb.:
No.Topik : 00013
Topik
: Doa dan Serba-serbi
ISI
: Bahan-bahan Doa
No.Topik : 18802
Topik
: Doakanlah Asia! (Patrick Johnstone)
Disediakan indeks untuk berdoa bagi negara-negara Asia. Anda dapat
ISI
: membaca kondisi statistik negara, statistik agama, dan juga pokok-pokok
doa untuk mereka.
URL
: http://www.sabda.org/misi/doa/
No.Topik : 19002
Topik
: Suku-suku yang Terabaikan (PJRN/YLSA)
Sekilas informasi seputar Suku-suku terabaikan di Indonesia yang dapat
ISI
: dibaca lewat indeks Daftar Suku-suku dan Wilayah. Dilengkapi dengan
pokok doa bagi masing- masing Suku.
URL
: http://www.sabda.org/misi/suku/
No.Topik : 19137
Topik
: Pokok Doa dan Profil Suku-suku (PJRN/YLSA)
Ulasan detail tentang profil Suku-suku di Indonesia disertai dengan pokokISI
:
pokok doa.
URL
: http://www.sabda.org/misi/profil/
No.Topik : 18003/18127
Topik
: Doa dalam Perjanjian Lama/Baru (J. Wesley Brill)
Kumpulan doa-doa yang ada dalam masing-masing kitab Perjanjian Lama
ISI
: (dari Kejadian hingga Maleakhi) dan Perjanjian Baru (dari Matius hingga
Wahyu)
Caranya cukup mudah, tekan F4 lalu ketikkan No. Topik dalam kotak dialog, lalu klik
Ok. Atau cari dalam Indeks (Kumpulan Topik) "Doa dan Serba-serbi", lalu pilih daftar
"Bahan Doa". Mudah kan? Oke, selamat berdoa!
•

SOFTWARE "BUKU PEGANGAN PELAYANAN" DARI PPA

Pernahkah anda membaca Buku Pegangan Pelayanan yang diterbitkan oleh
Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA)? Bagi yang belum pernah, kami beritahukan
bahwa buku itu sangat bagus karena didalamnya berisi prinsip, langkah dan cara-cara
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mengatasi masalah penginjilan dan bimbingan pribadi (konseling). Selain anda bisa
mendapatkan dalam bentuk cetakan kertas, anda juga bisa mendapatkannya dalam
bentuk elektronik, yaitu dalam CD-ROM SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan Alatalat). Untuk menemukannya, pada jendela "Topik" pilihlah No. 00007 - Buku-buku dan
Bacaan. Dari halaman yang muncul, pilih No. 17776 - Buku Pegangan Pelayanan
(PPA). Cara yang lebih mudah, tekan F4 lalu ketikan No. topik 17776 lalu OK.
[Untuk mendapat CD Alkitab SABDA: <order-CD@sabda.org>] - Red.

Stop Press
•

SITUS FAVORIT ANDA

Trims banyak atas respon dan tanggapan yang masuk ke meja Redaksi tentang Situs
yang menjadi favorit anda. Bagi yang belum kirim, cepetan aja kirim, sebab minggu ini
adalah minggu terakhir bagi kami untuk menerima Situs Favorit anda. Jadi pastikan
anda tidak terlambat mengirimnya.
Juga jangan malu-malu kirim komentar untuk Situs Favorit anda. Untuk ikut
berpartisipasi, silakan tengok lagi Form Situs Favorit di ICW Edisi 084 atau Edisi 086.
Begitu ya......kami tunggu :), GBU!

Surat Anda
Dari:
>Nama : Sahat Panggabean
>URL : www.geocities.com/rositapanggabean
>Review: Website dengan alamat tsb mengenai putri kami Rosita Hildanauli
Panggabean. Kami sedang menyiapkan "kesaksian" kecil-kecilan atas apa yang telah ia
dan kami alami selama tiga tahun ini. Rosita terlahir buta kedua matanya. Pada umur 9
bulan, sebuah VP-shunt (semacam pompa) ditanam di kepalanya. Dll. Ia adalah berkat
terindah kami; kami sudah menerima dan akan terus menghitung "mujizat-mujizat kecil"
yang Tuhan kerjakan atasnya dan atas kami orang-tuanya.
Redaksi:
Puji Tuhan! Kami berdoa agar kesaksian putri anda akan menjadi berkat dan membawa
orang untuk datang dan percaya, serta memuliakan Tuhan.
Dari: pinastika adiyat <adit_m95@>
>thanks buat buletinnya ini aku ada informasi artikel penjelasan
>tentang siapa ISA ALMASIH. KALO ingin lihat bisa mengunjungi
>alamat ini:
==>http://www.greatcom.org/indonesian
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Redaksi:
Ma, kasih untuk informasinya. Situs GreatCom telah kami muat dalam Edisi khusus
Ramadhan 087 yang lalu. Oke, kami tunggu kiriman info berikutnya... :)

Info Terbaru
•

I-KAN MELUNCURKAN "e-Konsel" < i-kan-konsel@ >

Kabar gembira! YLSA dengan pelayanan sistem I-KAN akan meluncurkan Milis "eKonsel". Milis ini mempunyai tujuan yang rangkap. Satu sisi milis ini bertujuan untuk
melayani mereka yang membutuhkan pelayanan konseling, baik untuk masalah rohani
maupun masalah umum. Tapi di sisi yang lain, tidak ditutup kemungkinan bagi mereka
yang memiliki kompetensi melayani konseling Kristen atau masalah umum untuk ikut
berpartisipasi memberikan konseling. Secara resmi Milis "e-Konsel" ini akan dimulai
awal bulan Januari 2001. Oleh karena itu bagi anda yang tertarik untuk menjadi anggota
silakan mendaftarkan diri di:
subscribe-i-kan-konsel@xc.org
Bagi anda yang mempunyai kompetensi memberikan konseling rohani Kristen atau
masalah umum, silakan menghubungi owner di alamat:
owner-i-kan-konsel@xc.org

Topik
Edisi 089: My Favorite Sites
Edisi 090: WOMEN (Wanita) -- Informasi tentang Wanita, Ibu, Persekutuan Wanita,
Pelayanan Wanita, dll.
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ICW 089/Desember/2000: My Favourite
Site
Salam Kasih
Selamat berjumpa lagi,

Kami yakin pembaca ICW masih ingat bahwa sebulan yang lalu telah diumumkan di
ICW tentang diadakannya "jajak pendapat" tentang SITUS FAVORIT Pembaca ICW.
Memang tidak terlalu banyak pembaca yang mengirimkan pendapatnya, tapi ada
sejumlah surat-surat pembaca yang memberikan pendapat tentang Situs-situs menarik
yang mereka sukai. Nah, simak baik-baik laporan ICW kali ini, siapa tahu anda bisa
menarik manfaatnya.
Selain pendapat pembaca tentang SITUS FAVORIT, kami juga akan menampilkan
informasi tambahan yang berisi kutipan surat-surat tanggapan positif dari para
pengunjung Situs-situs I-KAN dan ICW, peserta program PESTA dan juga pemakai
program SABDA (Software Alkitab, Biblika dan Alat-alat). Mudah-mudahan sajian kami
kali ini dapat memacu web-master, web-author Indonesia dan juga penyelenggara
program pendidikan elektronik untuk semakin berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan!
Selamat menikmati,
Staf Redaksi
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Situs-Situs Favorit
Situs Kristen Indonesia
•

MUARA INFORMASI KRISTEN dan DOMAIN SABDA.ORG
==>http://www.sabda.org

Pendapat Pembaca/Pengunjung:
•
•
•
•
•
•

baca Kitab Suci sejenak sebelum bekerja. [Sri Kukuh Widodo <skukuh@>]
mannntap nian orang palembang bilang. [Mesnick Ataupah <ataupah@>]
Portal Kristen terlengkap di Indonesia. [Adi <adi-chandra@>]
jelas dong!!! tetapi lama tak di-update :-( [Daniel <danielb@>]
Asyik juga ... enak di browsing :) [AJ <bandung@>]
Sangat menambah wawasan saya secara pribadi, terus maju dengan

informasi yang lebih OK. [Evvi Naibaho <enaibaho@>]
•

Saya sangat senang dan diberkati oleh adanya situs-situs yg

membantu mendukung kehidupan iman saya, termasuk oleh adanya situs ini, Semoga
misi dan visi diadakannya situs adalah selalu untuk kemuliaan Bapa di sorga Jesus
Kristus Tuhan kita. [Unggul S <Unggul_sys@>]
•

bagus dan perlu ditingkatkan lagi untuk bisa menjangkau banyak

jangkauan. trimakasih. [happy yulius <pey-julius@>] Deskripsi: Situs Muara Informasi
Kristen (MIK) dibangun oleh YLSA (Yayasan Lembaga SABDA), dulu bertujuan untuk
menjadi infrastruktur dan katalisator bagi pembangunan dan pengembangan sumbersumber informasi Kristen Indonesia melalui jalur website/homepage. Untuk itu
diharapkan MIK dapat menjadi pintu gerbang utama bagi masyarakat Kristen Indonesia
untuk mendapatkan informasi tentang kekristenan melalui internet. Situs MIK dibagi
menjadi enam kategori utama: Info dan Update, Alkitab dan SABDA, Milis dan Forum,
Situs Web, Sumber Kristen, dan Daftar Pustaka. Sampai saat ini MIK telah menjadi
"direktory service" sumber-sumber informasi Kristen Indonesia yang pertama dan
terbesar di Indonesia.
•

FICANET HOMEPAGE

==>http://www.fica.org
==>http://list.fica.org/mailman/listinfo/fica-net Pendapat Pembaca:
•

Saya suka situs ini, berisi info/hosting dan arsip dari salah
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satu milis Kristen paling lama (pertama) di Indonesia Deskripsi: Situs FICANET berisi
informasi tentang Milis FICA-Net (Fellowship of Indonesian Christians in America) yang
memiliki anggota cukup besar. Selain itu terdapat juga informasi tambahan tentang
penganiayaan gereja/orang Kristen di Indonesia (terlengkap) dan informasi- informasi
lain, misalnya Indonesian Sites, gereja/persekutuan Kristen Indonesia di luar negeri dan
Christian Songs.
•

THE GOOD WAY -- Menunjukkan Jalan Al-Rahmat

==>http://www.the-good-way.com/indonesia.htm (Bahasa Indonesia)
==>http://www.the-good-way.com/inz/ (Bahasa Indonesia)
==>http://www.the-good-way.com/ (Bahasa Inggris)
==>http://www.the-good-way.com/inz/download/indones.zip (Buku Ind)
==>http://www.the-good-way.com/inz/download/sunda.zip (Buku Sunda) Pendapat
Pembaca:
•

Saya telah melihat Situs ini, salah satu topik yang saya baca

adalah "Injil Barnabas Suatu Kesaksian Palsu". Setelah melihat Situs ini, rasa
penasaran saya terhadap Injil Barnabas telah terjawab. Demikian pula saya merasa
sangat terkesan dengan topik- topik yang lain. [Tabita Rini <tabita@>]
•

Saya sungguh-sungguh tertarik dengan Situs ini karena bahan-

bahannya dapat dipakai untuk mengabarkan Injil bagi para sepupu terkhusus bagi para
pemakai bahasa Sunda. Lebih bagus lagi bila bahannya dapat dimuat dalam bahasabahasa suku di Indonesia. [Natalia <pub1@>] Deskripsi: [Kutipan ICW 87 ==>
http://www.sabda.org/icw/00-087.htm ] Bila terbeban melayani para sepupu dan
memperkenalkan mereka pada Injil, maka informasi yang disediakan oleh Situs ini
sangat berguna bagi anda! Topik-topik besar seperti: Asal Usul (al-´Usul), Allah,
Keselamatan (al-Najat), Al-Masih, Pengakuan (al-Shahada), dan Ibadah (al-`Ibada)
dapat menolong anda mendapatkan referensi untuk memperkenalkan kebenaran pada
mereka. Kelebihan Situs ini adalah tersedianya 8 buku Apologetika-Injili dalam Bahasa
Indonesia dan 6 buku Injili dalam Bahasa Sunda yang dapat dibaca secara on-line
maupun offline!!
•

e-MISI (MENYEBARKAN INJIL ke SELURUH INDONESIA) dan

e-JEMMi (JURNAL ELEKTRONIK MINGGUAN MISI)
==>http://www.sabda.org/misi/
==>http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
==> < subscribe-i-kan-misi@xc.org > [gabung e-JEMMi] Pendapat Pembaca:
•

Salut dengan isinya ... dapat buku-buku, dan bahan-bahan PA untuk
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belajar misi dan melalui e-JEMMi bisa ikut berdoa bagi suku-suku yg sebelumnya tidak
saya ketahui ada di Indonesia. [Ovien <web1@>] Deskripsi: Dalam Situs e-MISI anda
akan menjumpai sumber informasi dan referensi yang lengkap tentang misi bagi
masyarakat Kristen Indonesia. Sejumlah link-link (200+) juga akan menolong anda
menemukan berbagai sumber misi di internet. Masih ada lagi sisi menarik dari Situs eMISI yaitu disediakannya sumber-sumber bacaan berupa Pelajaran Alkitab/PA Misi,
Cerita-cerita Misi (48), Buku doa Misi "DOAKANLAH ASIA" dan Arsip-arsip publikasi
elektronik e-JEMMi. Ingin tahu informasi lengkapnya?? Anda bisa berlangganan eJEMMi (Journal Elektronik Mingguan Misi Indonesia) , atau berkunjung ke alamat di
atas.
•

ANSWERING ISLAM.ORG

==>http://www.answering-islam.org/Bahasa/ (Bhs. Indonesia/Melayu)
==>http://www.answering-islam.org (Bhs. Inggris)
==>http://www.answering-islam.org.uk (Bhs. Inggris) Pendapat Pembaca:
•

Informasi yang sangat amat dalam mengenai topik masing-masing

sesuai misi mereka meskipun jarang sekali di-update. [Ade Sugeng Wiguno
<galaxy_m318@>]
•

Setelah melihat situs ini, saya sungguh terkesan karena situs

ini membahas dengan jelas mengenai Tuhan Allah, Yesus, Alkitab, bahkan mengenai
Islam dan Muhamad serta banyak topik lain. [Tabita Rini <tabita@>]
•

Terus terang, Situs ini banyak menolong saya untuk lebih mengenal

dan mengerti kepercayaan teman 'lain'. Yang saya paling suka adalah berbagai
pertanyaan/jawaban yang dibahas. [Endah S. <endah@>] Deskripsi: Memiliki visi dan
misi yang sama dengan Situs The Good Way, melalui Situs ini kita dapat mengetahui
hal-hal apa yang dipercayai para sepupu dan pergumulan untuk memperoleh damai
yang sejati. Sebagian besar isi dari Situs ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering
muncul dari kalangan sepupu tentang iman Kristen. Bagaimana memberi jawaban dan
penjelasan atas ke-tidakpercayaan mereka atas iman Kristen berdasarkan Alkitab
maupun Al-Quran adalah topik dan bahasan terbesar yang diulas secara mengagumkan
dalam Situs ini.
•

CHRISTIAN-ANSWERS

==>http://www.christian-answers.org/
==>http://www.christian-answers.org/indonesian Pendapat Pembaca:
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banyak bahan referensi atau artikel yang menarik Informasi yang sangat amat
dalam mengenai topik masing. [djboy <djboy@>]
membantu kita menjawab pertanyaan2 sulit yang sering ditanyakan orang
tentang kekristenan dan Alkitab. [Dan <genesis@> Deskripsi:

Bila anda ingin mengenal siapakah Yesus atau memperkenalkan Yesus pada orang
lain, maka Situs apologetik Christian-Answers inilah tempatnya. Situs yang telah
diterjemahkan dalam 16 bahasa (termasuk bahasa Indonesia) ini memiliki struktur
informasi yang baik dan terlihat jelas pada halaman pertamanya. "Kisah mengenai
Allah", "Apakah Yesus Jawaban dari Pertanyaan Anda", dan "Apakah Yesus Kristus
adalah Allah?" adalah sebagian pertanyaan dan jawaban mendasar tentang Siapakah
Kristus. Dilengkapi juga dengan halaman khusus Untuk Anak-anak, Mari mewarnai,
Kreasi dan Evolusi, Pemerintah dan Isu Sosial, dll.
•

KRISTEN ONLINE

==>http://www.kristenonline.com Pendapat Pembaca:
•
•

Portal Kristen yang komplit [djboy <djboy@>]
banyak links [Lucky Mamusung <luckygett@>]

Deskripsi: Situs Kristen online juga merupakan salah satu Situs direktori servis sumbersumber informasi Kristen dan informasi tools/alat-alat seperti untuk submitkan Situs
anda ke 200 search engine, super search engine, dll. Juga ada informasi lain-lain
(namun sayangnya kurang sistematis), seperti: informasi mailing list Indonesia,
informasi tabel perbandingan HTML, save your children from porn site, dll. Untuk
mencari sumber-sumber informasi Kristen di seluruh dunia, Kristen Online menyediakan
link ke Cross Search, sebuah Search Engine Kristen.
•

SAHABAT SURGAWI

==>http://www.sahabatsurgawi.net Pendapat Pembaca:
•
•

Info kebaktian dan link ke majalah dan VCD rohani [Ade Sugeng W.
ada forum doa ["Tanpa Tembok" <nobariers@>] <galaxy_m318@>]

Deskripsi: Situs Sahabat Surgawi ini adalah media pelayanan antar jemaat. Isinya
sebagian besar adalah informasi kegiatan/pelayanan dari beberapa gereja,
persekutuan, lembaga pelayanan dan sejenisnya. Di muat juga informasi majalahmajalah dan tabloid Kristen terbaru baik yang dapat dibaca secara online atau yang
terbit dalam versi cetaknya. Selain itu terdapat juga link-link ke beberapa Situs Kristen
lain yang tergabung dalam Webring Sahabat Surgawi.
•

INDONESIAN CHRISTIAN MIDI SONGS - ICMS
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==>http://www.crosswinds.net/~icms/index2.htm
==>http://icms.cjb.net/
==>http://icms2.cjb.net
==>http://icms.musicpage.com Pendapat Pembaca:
•
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I like Midi. Small size and composer nya juga ok. [<adi-chandra@>]

Deskripsi: Memberitakan Injil melalui musik adalah misi dari ICMS. Karena itu ICMS
memberikan kebebasan bagi anda untuk men-download lagu-lagu yang sudah
diaransemen untuk keperluan "Praise & Worship" Gereja anda [tetapi ada catatannya,
yaitu hormatilah Hak Ciptanya!]. Ada beberapa lagu yang diaransemen menjadi minus
one (non melody), lagu-lagu tersebut dapat anda simpan dalam disket untuk selanjutnya
dimainkan langsung pada keyboard/synthesizer yang mendukung teknologi MIDI.
Sebaliknya, bila anda punya lagu-lagu MIDI Kristen untuk dibagikan dengan temanteman yang lain, silakan kirim kepada Midi Div., ICMS yang pasti dengan senang hati
menerimanya dan secepat mungkin akan menaruhnya pada ICMS Song List.
•

GLORIA CYBER MINISTRIES

==>http://www.glorianet.org/ Pendapat Pembaca:
•

Banyak info yang saya dapat dengan tujuan yg terarah dan pas. [Gina Stevenson
<matrev@>]

Deskripsi:
Situs baru milik Yayasan Gloria ini juga menjadi favorit bagi sebagian pembaca. Wajah
yang baru dari Situs ini cukup "mempesona". Bukan hanya itu, Situs Gloria.Net ini
perlahan-lahan hendak meninggalkan "kesan"nya yang lama, yakni dari sekedar
sebuah Situs Renungan Harian dan ingin menjadi sebuah Situs yang akan dilengkapi
dengan banyak informasi lain, seperti menyediakan direktori servis, form bagi mereka
yang sedang menawarkan atau mencari pekerjaan, KJDN, Konsultasi, Taman Bacaan,
dll.
•

SITUS dan PROGRAM PESTA [PENDIDIKAN ELEKTRONIK STUDI TEOLOGIA
AWAM]

==> http://www.in-christ.net/
==> <staf-PESTA@pesta.org> atau <staf-PESTA@sabda.org> Evaluasi Bekas Peserta
PESTA setelah mengikuti program/kursus PESTA:
•
•

Cara belajar jarak jauh lewat internet seperti di PESTA ini sangat cocok, karena
menghemat waktu dan biaya. Mengingat kesibukan pekerjaan.
Dengan mengikuti PESTA, saya dipaksa untuk berpikir/belajar Firman Tuhan
dengan baik dan tekun yang selama ini kurang bisa dilakukan/ditekuni.
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Melalui PESTA saya mendapatkan banyak hal (secara teologis) yang
sebelumnya tidak saya ketahui dan kursus ini membuat saya lebih berusaha lagi
melakukan Firman Tuhan, juga bertumbuh dalam iman.
Dengan mengikuti PESTA kita jadi tahu lebih jelas dan benar tentang dasardasar dari Iman Kristen yang kita percayai sehingga kita menjadi lebih yakin dan
mantap dengan apa yang telah kita percayai dan yakini.
Wawasan saya semakin luas dengan mengetahui kasih Allah yang tidak bisa
diukur dengan alat apa pun. Prinsip-prinsip yang saya pelajari di PESTA juga
saya gunakan dalam pelayanan Sekolah Minggu.
Berkat dari PESTA,....wah banyak sekali,. tak terhitung dan terkatakan dech,
betapa baiknya Tuhan itu.
Apa yang saya dapatkan dari PESTA sesuai yang saya harapkan. Hanya dengan
membuka komputer yang ada di depan saya, saya bertambah pengetahuan akan
Allah. Terima kasih PESTA.

Deskripsi:
Saat berkunjung ke Situs ini, anda disambut dengan gambar tangan yang sedang
membentuk tanah liat untuk dijadikan bejana. Gambaran ini sungguh tepat dan sangat
menarik karena PESTA -- kursus Teologi awam jarak jauh (distance-education) yang
diselenggarakan secara online (web dan email) oleh In-Christ.Net, PESTA.org dan
YLSA -- merupakan sarana pembentukan dan pendewasaan. Para peserta akan
didorong aktif berdiskusi belajar dari kebenaran Firman Tuhan sehingga mereka dapat
bertumbuh menjadi jemaat yang dewasa dan dapat melayani orang lain. Nah, jika anda
adalah orang awam yang rindu belajar Firman Tuhan dan diperlengkapi untuk
melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan berikan kepada anda, silakan menulis surat
ke Staf PESTA di alamat: <staf-PESTA@pesta.org>

Situs Kristen Non-Indonesia
•

GOSPELCOM -- GOSPEL COMMUNICATIONS NETWORK [Berbahasa Inggris]
==>http://www.gospelcom.net/
==>http://bible.gospelcom.net/ [Bibles/Alkitab]

Pendapat Pembaca:
•
•
•
•
•

Lengkap, cantik, dan cepat untuk di access (tidak terlalu banyak grafik-grafik)
[Agus Prihardjo <aprihar@>]
banyak sekali resource dan link2 yang sangat bermanfaat untuk menambah
wawasan dan menguatkan iman + membantu pelayanan. [Daniel <danielb@>
Situs ini sungguh 'kaya' (meskipun berbahasa Inggris) karena merupakan 'host'
dari banyak Situs Kristen yang menarik. [Endah S. <Endah@>]
Situs ini sangat membantu untuk mencari informasi, misalnya tentang organisasi.
Selain itu, 'kartun-kartun' nya asyik sekali...! [Has <sri.hastjarjo@>]
Banyak info kekristenan bagi suami,dan bagi pertumbuhan imannya.
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Deskripsi:
Gospel Communications Network, salah satu pusat sumber informasi pelayanan Kristen
sedunia, atau sebuah direktori servis raksasa. karena menjadi 'host' bagi banyak Situs
lain. Sumber-sumber informasi pada GospelCom dibagi berdasarkan kategori Audience
(Anak-anak, Atlit, Pendeta, Orangtua, Pria, Wanita, Pemimpin Pemuda Gereja, dll), dan
juga berdasarkan kategori isinya (Apologetik, Bible Studies, Renungan, Gereja,
Pemuridan, PI, dll), atau juga berdasar kategori pelayanannya (Alkitab, Bukubuku/traktat, Computer Software, Broadcast Media, Camp, dll). Selain itu GospelCom
juga melengkapi Situsnya dengan Free Services, Shop, Cool Features/fun stuff, Movie
Reviews, Daily Cartoon, Live Radio, Mission Network News, dan Search The Bible.
Pokoknya dijamin anda akan betah berlama-lama di sana. "Spreading the Gospel over
the Internet's World Wide Web"!
•

WORLD PRAYER CENTER [Bahasa Inggris]

==>http://www.wpccs.org/
==>http://www.wpccs.org/prayernews/ [Prayer News]
==>http://www.wpccs.org/prayernetwork/ [Prayer NetWork]
==>http://www.wpccs.org/prayerroom/ [Prayer Room]
==>http://www.wpccs.org/unlockit/ [Private Intercessors]
==>http://www.wpccs.org/observatory/ [The Observatory] Pendapat Pembaca:
•

Situs ini benar-benar gudangnya informasi tentang doa [<Staf-Misi@>]

Deskripsi:
Untuk mencari Situs yang memiliki informasi yang super lengkap ttg DOA maka World
Prayer Center adalah jawabnya. Ada kumpulan pokok doa dari berbagai negara (yang
menjadi kesaksian tentang apa yang sedang dikerjakan Tuhan melalui hambahambaNya. Pokok-pokok doa tsb. juga memberikan kesaksian dan dorongan yang kuat
bagi para team doa untuk bersatu berdoa dengan lebih tepat bagi pelayanan Tuhan di
seluruh dunia. Salah satu fasilitas yang dipakai untuk mendukung tercapainya tujuan
mereka adalah dengan menyediakan ruang khusus bagi pengunjung (dari berbagai
negara) untuk dapat mengirimkan permohonan doanya. Semua fasilitas dan informasi
tentang doa tersebut dapat anda baca melalui halaman-halaman: About Us, How To
Connect, National Prayer Network, Prayer Room Network Individual Intercessors,
Prayer News, Observatory dan lain-lain.
•

FISH THE NET [Berbahasa Inggris]

==>http://www.fishthe.net/ Pendapat Pembaca:
•

Saya suka namanya, juga setuju dengan kerinduan mereka menolong
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orang Kristen supaya menjadi penjala manusia lewat internet. Isinya
juga...waah...banyak...lengkap...sipp deh!! [Ovien <web1@>] Deskripsi: "Follow me,
and I will make you fishers of men ~ Mat 4:19" begitulah kata sambutan dalam Situs
yang didesain untuk menolong anda menjadi saksi Kristus dimanapun anda berada.
Situs ini mengumpulkan segudang informasi seputar Misi, Penginjilan, Pelayanan dan
sumber-sumber informasi Kristen lainnya lewat internet. Fish The Net juga bersedia dan
memberikan penawaran pada Situs-situs Kristen anda untuk dimasukkan dalam search
engine mereka.

Milis-Milis Favorit
Sistem/Jaringan Milis Kristen Indonesia Yang Paling Sibuk
•

I-KAN (INTERNET -- KOMPUTER ALKITAB NETWORK)
==>http://www.sabda.org/i-kan/
==>http://www.sabda.org/i-kan/join.htm (formulir berlangganan)

Pendapat Pembaca:
•

•
•
•
•

Milis ini sangat bermanfaat bagi umat Kristiani pada khususnya dan mudahmudahan dapat membantu untuk pengembangan pekabaran Injil di bumi
Nusantara ini. Immanuel! [V. Prasetyo <vega-p@>]
Keep up the good work and thank you for the very useful site for the Christ
believers! [H. Sariowan <sariowan@>]
Saya bersyukur dan mendapat banyak berkat, melalui pelayanan anda (visi IKAN) Bekerja terus Tuhan Yesus memberkati [N Suama <suama@>]
bagus nich homepage nya...Bless You [agusto <agustox21@>]
terimakasih sabdanet. semoga pelayanan ini terus dan terus maju dan banyak
menjangkau anak-anak Tuhan yang tersebar dimana-mana. menguatkan,
meneguhkan dan menghibur mereka dalam hidup 'bertumbuh dan berbuah'
dalam Tuhan. Bagi saudara-saudara pengasuh semoga hikmat, akal budi,
kebijaksanaan dan penyertaan Tuhan selalu hadir dalam hidup anda sehari-hari.
sekali lagi terimakasih ,GOD BLESS YOU.... [luis <luissus@>]

Deskripsi:
I-KAN adalah sebuah sistem jaringan mailing list (Milis) yang mempunyai visi untuk
menjadi infrastruktur, katalisator, dan pendukung pelayanan elektronik Kristen
Indonesia melalui media internet. Secara struktural, Milis-milis di dalam sistem I-KAN
tersusun atas tiga bagian, yaitu: (1) Publikasi Elektronik, (2) Forum Diskusi Elektronik
[Umum] dengan tema-tema yang relevan dengan kehidupan dan Pelayanan Kristen,
dan (3) Forum Diskusi Elektronik [Untuk/Khusus] yang dibuat khusus untuk mendukung
dan menolong pelayanan gereja/yayasan/persekutuan Kristen.
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Saat ini sistem I-KAN telah melayani lebih dari 15.000+ anggota dengan "unique user".
Anda dapat lihat dari alamat Situs di atas, informasi yang sudah "out-of-date" (Jun 99)
tentang pelayanan sistem I-KAN.

Publikasi Elektronik
•

ICW [INDONESIAN CHRISTIAN WEBWATCH]

==>http://www.sabda.org/icw/
==>http://purcell.xc.org/cgi-bin/lyris.pl?visit=i-kan-ICW ==> <subscribe-i-kanICW@xc.org> Pendapat Pembaca:
•

•

•

•

informasi yang saya dapat sangat berharga. saya pribadi berharap semoga icw
tetap eksis dan terus berkembang untuk meningkatkan kualitas kekristenan kita
semua. [Sutresno <adita@>]
Saya senang sekali menerima e-mail anda, dan ada beberapa bagian sudah
menjadi berkat tersendiri bagi saya, Tuhan memberkati pelayanan anda. [Pdm.
Benijanto Sugihono <ben_mel@>]
Sabar ucapkan terima kasih banyak kepada icw yang telah banyak melayani
saya sehingga saya merasa sangat puas dengan kemudahan2 yang icw berikan.
Semoga icw tidak bosan2nya memberikan informasi2 menarik untuk saya. Tak
ada kata lain yang dapat saya ucapkan selain doa dan ucapan terimakasih.
Semoga icw tetap jaya dan tuhan memberkati. [sabar
simamora<barlahoyamora@>]
melalui media ini saya menghaturkan terima kasih karena saya sudah menerima
berita icw, bahkan tetap yakin bahwa akan menerima dan juga dapat
memberikan kontribusi di hari-hari mendatang. Tuhan memberkati hingga
MARANATHA. [Mesnick Ataupah <ataupah@>]

Deskripsi:
ICW adalah buletin elektronik mingguan Kristen terbesar yang memuat berbagai
informasi tentang sumber-sumber informasi Kristen di internet (khususnya yang
berbasis bahasa Indonesia), baik tentang Situs Web, Milis, newsgroups, FTP, dll. Satu
hal yang menarik, ICW telah menempatkan dirinya sebagai jembatan penghubung
antara gereja/ yayasan/persekutuan Kristen Indonesia yang memiliki sumber-sumber
informasi dengan masyarakat Kristen Indonesia umum. Diharapkan informasi-informasi
yang disebarkan melalui ICW tsb. dapat menolong memperkenalkan sekaligus
memajukan pelayanan Kristen di Indonesia. [[Red.:
•
•

Bila anda ingin menerima publikasi ICW secara teratur, kirimkan email kosong ke
alamat : <subscribe-i-kan-ICW@xc.org>
Bila anda ingin teman-teman anda menerima publikasi ICW silakan kirimkan
daftar nama dan alamat e-mail ke <staf-ICW@sabda.org>
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•

Bila anda ingin kirim Info/Update Situs <submit-ICW@sabda.org>, atau formulir
update di ==> http://www.sabda.org/update.htm ]]

•

MILIS dan SITUS MALEAKHI

==> < milis_maleakhi-subscribe@egroups.com > ==>
http://www.geocities.com/galaxy_m318/index.html Pendapat Pembaca:
•

informasi menarik yang diupdate setiap minggu [djboy <djboy@>]

Deskripsi: [berikut ini kuitpan surat Ev. S. Wiguno, Admin Club Malachi]:
>Shaloom,
>Milis Maleakhi adalah sebuah mailing List yang mengirimkan berbagai
>artikel Club Malachi, tanpa anda harus berkomitmen sebagai anggota
>Club Malachi. Mengenai Club Malachi anda bisa mendapatkan
>informasinya di
==> http://welcome.to/galaxyweb
>Di dalam mailing list ini, anda hanya dapat menerima artikel yang
>kami kirimkan. Sedangkan pengiriman artikel hanya dapat dilakukan
>oleh anggota Club Malachi, melalui Club Malachi. Anda dapat
>mengganti status keanggotaan anda menjadi anggota Club Malachi
>dengan cara unsubscribe di mailing list ini dan subscribe di Club
>Malachi melalui Box di homepage yang alamatnya terdapat diatas.
>Mailing List ini, sama seperti Club Malachi berfokus pada dunia
>pemuda remaja Kristen semua denominasi baik Katholik, Protestan
>maupun Pentakosta / Kharismatik yang berbahasa Indonesia.
>Untuk bergabung, kirimkan email kosong ke alamat berikut: ==> < milis_maleakhisubscribe@egroups.com >
>Apabila ada pertanyaan dapat ditunjukkan kepada Administrator
>Club Malachi di: ==> < galaxy_m318@yahoo.com >

Software Favorit
•

SABDA(c) (SOFTWARE ALKITAB, BIBILIKA, DAN ALAT-ALAT)
==>http://www.sabda.org/sabda/

Pendapat Pembaca/Pengguna SABDA:
•

Awalnya saya tahu soal program SABDA ini ketika saya mengikuti

kebaktian di sebuah gereja; mereka menggunakan program ini dalam kebaktiannya.
Setelah saya dapatkan nomor telfon SABDA dari seorang pengurusnya, segera saya
hubungi untuk pemesanannya; Sekarang program ini sudah ada ditangan saya .... dan
IT'S REALY AMAIZING... Sungguh suatu karya yang luar biasa bagi Perluasan
Kerajaan Allah... Hanya sayang kenapa penyebaran informasinya kurang (menurut saya
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lho... ) dan dari CD itu juga saya baru tahu kalau ada situs mengenai Alkitab dan
Kekristenan di internet... Tuhan Berkati [Tony Silaban <tonysilaban@>]
•

Saya pernah membuka situs sabda melalui CD. Saya acungi jempol untuk

terobosan ini. Yang paling menarik adalah bahan pelajaran Alkitabnya, tetapi ada
beberapa bagian yang hilang bagaimana saya bisa mengaksesnya. [Antoni Stephens
<antonistephens@>]
•

Keuntungan-Keuntungan dalam menggunakan SABDA© Referensi silang yang

benar-benar bermanfaat, membantu belajar Alkitab dalam Bahasa Inggris serta Bahasa
Yunani/Ibrani karena dapat dimengerti dari terjemahan Bahasa Indonesianya.
Membantu didalam berdoa, yaitu didapat dari bagian SABDA©, hal-hal apa atau sukusuku apa yang dapat didoakan. [Ridwan <Impulse9@>]
•

Saya mengucapkan banyak terima kasih atas kiriman CD Sabda yang telah

saya terima. Saat ini CD tersebut banyak dipinjam bergantian oleh teman-teman
sekantor saya untuk diinstall baik di kantor atau di rumah. [Christian B." <gbudiono@>]
•

Kami sudah menerima CD-Rom Sabda, dan terasa besar sekali manfaatnya

bagi saya terutama pada saat saya menggunakannya di tempat kerja saya. Setiap saat
saya dapat membaca firman Tuhan dalam beberapa versi dan menambah kekuatan
iman tanpa harus membawa buku yang cukup tebuual. Kini CD-Rom tersebut sudah
ditangan beberapa teman seiman yang ingin memperbanyak dikomputernya masingmasing. Terimakasih banyak atas pemberiannya kepada saya dan kiranya Tuhan
memberkati anda dengan kasih sayangnya dalam melakukan pekerjaanNya. [Jannes S.
<jannes@>] Deskripsi: SABDA(c) adalah Online Bible (OLB) versi Indonesia!! Program
Alkitab ini hasil kerjasama antara Yayasan Lembaga SABDA, Online Bible, Lembaga
Alkitab Indonesia, dan sejumlah penerbit-penerbit dan yayasan-yayasan Kristen
Indonesia. [Red: Program ini GRATIS!] SABDA(c) menggunakan sistem/program OLB
dengan perubahan seperlunya dalam menu/interface/isi. Didalamnya dilengkapi dengan
bahan-bahan yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama. Di dalam
SABDA(c) anda akan mendapatkan :
1. Teks Alkitab dalam berbagai versi dan bahasa, seperti Terjemahan Baru, Bahasa
Indonesia Sehari-hari, Alkitab Authorised Version, Alkitab bahasa Yunani (IGNT)
dan Ibrani (BHS), dan banyak lagi.
2. Konkordansi dan pencarian ayat dengan modul-modul Alkitab yang ada.
3. Sistem Topik yang berisi ribuan topik-topik Alkitab beserta pembahasannya yang
saling terhubung dengan link-link internal.
4. Sistem Referensi Silang ayat yang berisi ± 150.000 ayat referensi bahasa
Indonesia dan ± 650.000 ayat referensi bahasa Inggris, dan beberapa Sistem
Catatan Ayat yang lengkap.
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5. Sistem Catatan Ayat pribadi yang memungkinkan kita membuat catatan pribadi
yang terintegrasi di dalam sistem.
6. Kamus Alkitab dan Leksikon bahasa Yunani serta Ibrani. Dan satu "Kamus
Alkitab Interaktif" dengan kumpulan ribuan kata/definisi!
7. "Rak Buku Elektronik" -- berisi koleksi buku-buku menarik, seperti buku-buku
teologia, bahan-bahan renungan pribadi, pokok-pokok doa, bahan PA, serta
bahan-bahan bacaan Kristiani lainnya dengan beragam tema misalnya:
katekisasi, pemuridan, penginjilan, doa, renungan, kesaksian, dan lain-lain.
8. Sejumlah gambar-gambar (peta dunia Alkitab) dengan resolusi tinggi dapat
digunakan sebagai referensi bagi bahan-bahan yang dipelajari.
9. Cerita Alkitab untuk Anak -- BibleLand Cerita Alkitab untuk anak "BibleLand"
(TM) adalah program yang menampilkan 30 cerita bergambar Alkitab
pilihan/sederhana untuk anak-anak dalam bahasa Inggris. Dan banyak banyak
banyak banyak lain-lain-lain-lain... ;-) Cara pemesanan SABDA(c) adalah
sebagai berikut:
==>http://www.sabda.org/sabda/order.htm [pesan lewat URL]
==> <order-SABDA@sabda.org> [pesan lewat email]
•

SOFTWARE MP3 -- LIMA (5) PLAYER MP3 PALING POPULER (ICW 85)
--BEBERAPA PILIHAN SOFTWARE MP3 PLAYER (ICW 86)

Segala hal tentang musik mulai dari Situs Web Favorit, software paling popular/pilihan,
milis dan informasi bagi para pelayan musik, hingga informasi bagaimana memakai
musik dalam pelayanan telah dibahas habis-habisan oleh ICW Edisi 85 dan 86. Karena
itu, bagi yang belum sempat baca atau dapat ICW Edisi 85/86, silakan cepat baca!
Anda akan dibuat berdecak kagum, ternyata ada banyak sekali info tentang musik
"Kristen Indonesia" di internet. Jangan ketinggalan!
ICW -- Edisi 085 -- Musik/Audio (1): Musik, Pujian dan Lagu
==>http://www.sabda.org/icw/00-085.htm
ICW -- Edisi 086 -- Musik/Audio (2), Audio, Video dan Radio
==>http://www.sabda.org/icw/00-086.htm

Tips:Menyimpan Halaman Favorit Anda dengan "Favorite"
(Internet Explorer)
Saat anda berselancar di Internet tiba-tiba saja anda terpesona dengan beberapa
halaman Web yang telah anda kunjungi, dan berharap akan berkunjung lagi ke halaman
tersebut karena sangat berguna. Nah, supaya halaman-halaman yang mempesona
anda tersebut "terekam" dengan baik atau anda dapat berkunjung kembali tanpa harus
repot mengingat alamat URL yang panjang, browser Internet Explorer (IE) dapat
menolong anda. Dalam IE tersedia fasilitas "Favorite".
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Untuk menambahkan halaman Web favorit ke daftar Favorite, klik menu Favorite, lalu
klik perintah Add to favorites untuk memunculkan kotak dialog Add Favorite. Kotak
Name secara otomatis diisi judul halaman Web yang dibuka. Klik tombol Create In untuk
menampilkan daftar folder favorite kemana halaman Web favorit dapat ditambahkan.
Pada kotak Create In pilih Folder atau Sub-Folder di mana anda akan memasukkan
halaman Web favorit. Kemudian kliklah tombol OK, halaman Web favorit tersebut
ditambahkan ke daftar Favorite. Bukalah daftar Favorite kembali, halaman Web favorit
tersebut terlihat di bagian bawah daftar Favorite.
Ketika menambahkan halaman Web favorit ke daftar Favorite, anda dapat mengaturnya
agar halaman Web favorit dapat ditampilkan offline. Bukalah halaman Web favorit yang
akan ditambahkan ke daftar Favorite, kemudian klik menu Favorites dan klik perintah
Add to Favorites. Supaya halaman Web favorit yang akan ditambahkan ke daftar
Favorite dapat ditampilkan secara offline, pada kotak dialog Add Favorite klik pilihan
Make Available Offline.
Untuk mendownload setiap link yang tersambung dengan halaman Web tersebut, klik
tombol pilihan Yes pada kotak dialog. Pada kotak Download pages links deep from this
page, tentukan kedalaman link dari halaman web favorite yang akan didownload.
Kemudian klik tombol next untuk melanjutkan pengaturan Favorite.
Sumber: Majalah Internet Vol. II No. 4

Surat Anda
Dari: Steven Madyo Sukarto <stevenm@> Subject: RE: ICW -- Edisi 087 -- Edisi
Khusus Ramadhan
>Terimakasih banyak untuk info yang sangat berguna ini.
>God bless you and your job.
>Regards, Steven
Redaksi:
Bersyukur bila edisi khusus Ramadhan ini dapat berguna bagi anda. Kalau ini menjadi
berkat bagi anda, silakan membagikan kepada yang lain. Apakah anda juga ikut
Publikasi e-Doa (Bahan 30 Hari Doa selama bulan Ramadhan). Terima kasih juga atas
doanya.
Dari: "Tirta D. Arief" <tidar@> Subject: Re: ICW -- Edisi 087 -- Edisi Khusus Ramadhan
>Hallo Bung Redaktur, Saya salut benar deh dengan Edisi Khususnya
>karena ini merupakan terobosan 'berani' untuk membuka dialog antar
>agama khususnya antara Kristen dan Islam. Dari pada demo di jalanan
>lebih baik tumpahkan saja uneg-unegnya di internet ya?:-)). Apa bisa
>arena dialog ini dimoderatori sedemikian rupa, misal oleh minimal dua
>orang dari Kristen dan Islam, sehingga diskusi berjalan damai, yang
>ekstim-ekstrim ditangkal atau di'jinak'kan dahulu. Kalau mungkin
>diperluas dengan agama atau wawasan lainnya juga sehingga milis ini
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>menjadi arena diskusi untuk meningkatkan kesadaran beragama yang
>baik. Semoga Tuhan memberkati.
>tidar

Redaksi:
Wah.. ide dialog ini perlu didukung oleh banyak pihak. Ada lagi yang ingin mendukung?
Dari: John Maruli <jmaruli@>
>Sehubungan dengan batasan yang diberikan kepada kami sebagai karyawan
>di perusahaan dimana saya bekerja maka saya tidak bisa leluasa untuk
>berselancar dan mencari Situs Favorit saya yang jelas Hidup ICW >Indonesian Christian Webwatch [SABDA@XC.Org] dan doa saya Tuhan
>memberkati seluruh management dan staff yang terlibat serta
>facilitias yang digunakan. Trimakasih. John Maruli Situmroang
Redaksi:
Terima kasih banyak untuk doanya. Meskipun nggak bisa kirim Situs Favorit, yang
penting anda tetap bersama kami, bukan? TGBTG! (To God be the glory!)

Topik
Edisi 090: NATAL dan YESUS Edisi 091: SELAMAT TAHUN BARU
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