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ICW 091/Januari/2001: Buletin dan
Publikasi Elektronik (1)

ICW 2001

Salam Kasih
Shallom,
Halo pembaca ICW yang terkasih...bagaimana kabar anda di bulan pertama tahun 2001
ini? Apakah penuh dengan semangat baru? ICW juga ingin tampil dengan semangat
baru, apalagi karena di bulan Januari ini ICW akan memasuki tahun yang ketiga! Untuk
itu kami sangat bersyukur karena berarti ICW telah melalui "dua tahun" pelayanannya.
Pada kesempatan ini seluruh Staf Redaksi ICW mengucapkan terima kasih pada semua
pembaca ICW yang setia. Tanpa anda kami tidak bisa bersemangat seperti sekarang
ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada mereka-mereka yang selama
ini (mudah-mudahan sampai seterusnya) telah turut berpartisipasi mendukung
pelayanan ICW. Biarlah pelayanan kita bersama membuahkan keharuman bagi nama
Tuhan.
Untuk edisi perdana tahun 2001 ini, ICW akan menampilkan tema berseri "Buletin &
Publikasi Elektronik". Mari kita mengintip kegiatan- kegiatan pelayanan
majalah/publikasi online dari beberapa Gereja/ lembaga/yayasan Kristen, baik yang
diterbitkan melalui e-mail maupun yang dipasang di Situs Web mereka. Nah... selamat
membaca!
Dalam Kasih dan Anugerah-Nya,
Staf Redaksi
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Review Situs
Buletin dan Jurnal
•

ICW - INDONESIAN CHRISTIAN WEBWATCH (Arsip)
==> http://www.sabda.org/icw/
==> untuk berlangganan: <subscribe-i-kan-ICW@xc.org>
ICW (Indonesian Christian Webwatch) adalah satu-satunya newsletter Indonesia
yang secara khusus menyajikan informasi tentang sumber- sumber pelayanan
Kristen Indonesia di dunia internet. Saat ini telah banyak bermunculan Situs,
milis diskusi, newsletter/publikasi, channel chat Kristen Indonesia di internet yang
bermanfaat bagi pelayanan. Oleh karena itu salah satu misi ICW adalah menjadi
"jembatan" dalam memperkenalkan/meng-"umum"kan sumber-sumber informasi
tsb. agar dapat dikenal oleh masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet
secara luas. Melalui kolom-kolom utama ICW, yaitu REVIEW SITUS-SITUS,
REVIEW MILIS, Review Software, DAFTAR URL, dll. para pembaca ICW dapat
mengetahui informasi-informasi penting tentang sumber-sumber informasi
Kristen yang ada di internet.

ICW disebarkan melalui sistem jaringan I-KAN dan sampai akhir tahun 2000 telah
memiliki lebih dari 15.000 pelanggan. Bagi gereja/yayasan (atau pembaca lain) yang
ingin memperkenalkan (atau lebih mengenal) Situs, milis diskusi, newsletter/publikasi,
channel chat, software, atau pelayanan elektronik anda (atau lainnya), ICW adalah
wadah yang paling efektif!! Selamat Bergabung!!
[[Bila anda ingin menerima publikasi ICW secara teratur, kirimkan e-mail kosong ke
alamat : <subscribe-i-kan-ICW@xc.org> Bila anda ingin berhenti : <unsubscribe-i-kanICW@xc.org> Bila ingin teman-teman anda menerima publikasi ICW, kirimkan daftar
nama dan alamat e-mail ke : <staf-ICW@sabda.org> ]]
•

e-JEMMi -- JURNAL ELEKTRONIK MINGGUAN MISI (Arsip)
==> http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
==> untuk berlangganan: <subscribe-i-kan-misi@xc.org>
e-JEMMi, adalah satu-satunya jurnal elektronik misi berbahasa Indonesia yang
ada saat ini. Jurnal mingguan yang disebarkan melalui sistem I-KAN ini
menyajikan berita dan kesaksian tentang apa yang "Allah Sedang Kerjakan di
Dunia" (termasuk di Indonesia). Dengan membaca kesaksian dan berita-berita
misi ini, anda akan didorong untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan yang luar
biasa!! Melalui bahan- bahan doa dalam e-JEMMi, pembaca diajak untuk
mendoakan suku-suku dan bangsa-bangsa yang belum dijangkau oleh Injil.
Pembaca akan dimotivasi untuk mengasihi jiwa-jiwa yang masih terhilang dan
oleh dorongan Kasih Allah, akan terpanggil untuk terlibat dalam pekerjaan misi di
ladang Tuhan yang telah menguning ini. Marilah kita berdoa agar kita dipakai
oleh Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang itu.
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e-BINAANAK -- MILIS ===Publikasi Elektronik=== UNTUK PARA PEMBINA
ANAK
==> http://www.sabda.org/binaanak/ (Arsip)
==> Untuk berlangganan: <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>
e-BinaAnak diterbitkan dengan kerinduan untuk memperlengkapi guru- guru
Sekolah Minggu dan mereka yang terlibat dalam pelayanan anak, dengan artikel,
tips mengajar dan kegiatan-kegiatan yang akan menolong meningkatkan kualitas
pelayanan Sekolah Minggu mereka. Buletin e-BinaAnak ini termasuk cukup baru
(8 bulan) dan kehadirannya selalu disambut dengan gembira. Selain publikasi, eBinaAnak bekerja- sama dengan YLSA dan sistem I-KAN telah membuka sebuah
Milis Forum Diskusi untuk para guru Sekolah Minggu dan pelayan anak yang
diberi nama: "e-BinaGuru". Milis ini hadir untuk menjawab kerinduan para Guru
Sekolah Minggu dan pelayan anak untuk *berdiskusi* tentang masalah/isu/ide
"mengajar Sekolah Minggu". Melalui Milis yang dimoderatori oleh Ibu Meilania,
mereka dapat saling berbagi pengalaman dalam mengelola pelayanan anakanak di gereja masing- masing. Juga berdoa untuk Situs baru dari e-BinaAnak
yang sudah direncanakan, dan sedang dikerjakan!!
==> Untuk berlangganan : <subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org>
==> Untuk moderator : <meilania@in-christ.net>
==> Untuk menolong dengan proyek Situs: <Situs-BinaAnak@sabda.org>

Warta Gereja Online
•

WARTA GRAPHE
==> http://jupiter.centrin.net.id/~morzo/inind/index.htm
Cukup sederhana, dalam satu halaman saja GBIA Graphe menuliskan semua
informasi dari STT Graphe, informasi ibadah (baik setiap hari atau setiap hari
minggu), pokok doa, informasi dari kegiatan tunas- tunas remaja, juga informasi
terbitnya buletin "Pedang Roh" oleh GBIA Graphe.

•

WARTA SEJATI (GEREJA YESUS SEJATI)
==> http://www.gys.or.id/
==> http://www.gys.or.id/wartasejati20.asp
Kini majalah "Warta Sejati" dapat diakses secara online melalui Situs Gereja
Yesus Sejati. Anda tidak perlu kuatir lagi akan kehilangan kesempatan untuk
menikmati isi majalah "Warta Sejati" saat studi, kerja, atau pergi ke luar negeri.
Pilih dan klik menu- menu Artikel Utama, Penyegaran Rohani, Petunjuk
Kehidupan, Pendidikan Agama, Kesaksian, Pemahaman Alkitab, dan
Persekutuan Pemuda.

Majalah/Tabloid Kristen Online
•

SERAFIM ONLINE
==> http://serafim99.cjb.net/index.htm
Ide untuk membuat Situs ini adalah dalam rangka menyambut HUT emas
Gerakan Pemuda (GP) GPIB tanggal 15 Juli 2000 yang lalu. Halaman muka
13
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Situs Serafim Online ini dibuat cukup kreatif sehingga menyerupai sebuah
majalah. Menu-menu yang terlihat pada halaman utama dapat menolong anda
untuk membaca informasi dalam majalah ini dengan baik. Namun sayangnya, isi
Situs ini tidak mengalami update setelah sekian lama.
•

EUNIKE - HOMEPAGE BULETIN PENDIDIKAN IMAN ANAK
==> http://www.geocities.com/~eunike-net/
Situs EUNIKE berisi arsip-arsip Majalah Eunike yang telah diterbitkan. Artikelartikel dalam buletin ini secara khusus ditujukan bagi para orangtua dan
pasangan muda. Majalah Eunike banyak memuat informasi, saran, diskusi
tentang berbagai topik menyangkut masalah keluarga dan cara praktis mendidik
anak. Tujuan majalah Eunike adalah "memperkenalkan Kristus pada Anak-anak"
di Indonesia. Karena itu, dalam 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. Informasi berlangganan
buletin EUNIKE dan arsip-arsip terbitan yang lalu, ada dalam Situs ini.

•

SAHABAT SURGAWI
==> http://www.sahabatsurgawi.net/
Situs Sahabat Surgawi ini adalah media pelayanan antar jemaat. Sebagian besar
dari bagian isi adalah informasi kegiatan/pelayanan dari beberapa Gereja,
persekutuan, lembaga pelayanan dan sejenisnya. Dimuat juga informasi
majalah-majalah 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.

•

MAJALAH BAHANA
==> http://www.bahana-magazine.com/
Majalah BAHANA telah dapat anda baca secara online. Isinya persis sama
dengan versi cetaknya. Melalui Situs ini pengunjung dapat membaca majalah
BAHANA edisi terbaru dan edisi-edisi sebelumnya. Sebuah terobosan baru bagi
para pengguna internet untuk menerima berita dan info-info terbaru seputar
kekristenan di Indonesia. Halaman-halaman yang disediakan dalam Situs ini
sesuai dengan kolom-kolom yang ada dalam majalah versi cetaknya antara lain:
"Ambang", "Berita", "Bianglala", "Sorotan", "Jumpa Mitra", "Jentera", "Pesona
Firman", "Problem Anda", "Artikel", dll.

•

WARNING ONLINE

==> http://www.warningnews.com/ Warning Online adalah situs Majalah Kristen yang
dikelola oleh JGM (Joshua Generation Ministries), berisi rubrik-rubrik seperti: keluarga,
gaya hidup, hidup berjemaat, gardu profesi, acara gereja, selingan, agenda, galery, juga
liputan. Dan sekarang, Majalah Warning yang terbit setiap bulan ini dapat juga dinikmati
secara online, cukup dengan klik alamat di atas.
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KAMPUSAKSI-NET
==> http://www.dlanet.com/kampusaksi/index-1.htm Melangkah ke dalam Situs
ini berarti anda memasuki sebuah Situs Buletin Kegerakan Iman Mahasiswa.
Situs yang dibuat dengan tujuan menjadi saluran berkat bagi para Penuai Muda
ini telah ada sejak tahun 1996. Misi mereka adalah rindu dipakai sebagai sarana
penginjilan dan informasi kebangunan rohani bagi dunia kampus melalui media
cetak (yang sekarang online), dan motto mereka adalah: "Kegerakan Iman
Mahasiswa". Buletinnya berisi wawancara, kesaksian, liputan, info, dan
serbaneka. Ingin membaca arsip edisi yang telah lalu? Mudah, tinggal pilih dan
klik saja edisi yang anda maksud.

Majalah Umum
•

KOMPAS CYBER MEDIA
==> http://www.kompas.com/
Sebagai salah satu koran nasional yang cukup "ternama" KOMPAS kini
memasuki juga alam cyber, sehingga dimanapun orang dapat menjangkaunya.
Situs KOMPAS Cyber Media ada untuk anda yang selalu sibuk di kantor, kuliah,
atau bepergian hingga tidak ada waktu untuk "membeli" dan duduk sejenak untuk
membuka halaman per halaman. Situs KOMPAS ini berjanji untuk menyajikan
informasi yang selalu baru dan tepat waktunya. Selain menyajikan berita yang
sama dengan versi cetaknya, KOMPAS juga menyediakan link ke beberapa
media online lain, menyediakan fasilitas search, bahkan anda dapat membaca
KOMPAS dalam bahasa Inggris dan Belanda.

•

REPUBLIKA ONLINE
==> http://www.republika.co.id/
Dalam Situs Republika anda dapat menemukan "Edisi Online" dan "Edisi Cetak"
dari surat kabar harian Republika. Berita-berita terbaru yang terjadi di Indonesia
juga ditampilkan dalam versi online dalam kolom "Online Berita Terbaru".
Halaman index Situs ini terkesan "penuh" karena banyaknya informasi
ditampilkan, seperti "Valuta Asing", "Index Saham", "Info Cuaca", "Rehat", dsb.
Hal ini justru mempermudah anda dalam memilih kolom/bahasan yang hendak
dibaca. Hanya saja, Situs ini perlu mempertimbangkan pilihan warnanya, agar
pengunjung dapat menjelajah dengan lebih nyaman.

Review Milis
Publikasi Elektronik
•

e-KJDN (KALENDER JARINGAN DOA NASIONAL)
==> <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>
Milis Publikasi e-KJDN hadir setiap sebulan sekali dengan pokok- pokok doa
bagi situasi dan suku-suku di Indonesia; jaringan kebersamaan; kawasan 10/40;
dsb. Publikasi ini sangat efektif bagi anda khususnya bagi para pendoa syafaat
karena menyediakan bahan- bahan doa yang disertai dengan latar belakang
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serta keadaan dari masing-masing pokok doa. Bagi yang berminat, silakan kirim
email ke alamat tersebut di atas.
•

e-HUMOR
==> <subscribe-i-kan-humor@xc.org>
Ingin mendapat kiriman humor gratis, segar dan "bersih" setiap hari? Kirim
permohonan berlangganan ke redaksi e-HUMOR lewat alamat di atas. Bukan
hanya itu saja, bila anda memiliki humor-humor/jokes/ pengalaman yang lucu,
andapun dapat berpartisipasi dalam e-HUMOR. (dengan syarat, tidak porno atau
rasial, tapi bersih dan membangun). Yuk tertawa bersama e-HUMOR setiap hari,
dan jangan lupa ajak teman- teman yang lain juga untuk tertawa... :)

Stop Press
•

KIRIMAN USULAN TEMA ICW EDISI TAHUN 2001

Redaksi sungguh bersuka cita dan berterima kasih untuk topik-topik yang telah
dikirimkan oleh pembaca. Ini membuktikan bahwa ICW telah menjadi milik kita
bersama. Namun, hal ini tidak berarti kami menutup kesempatan bagi pembaca lain
untuk berpartisipasi lho :) Bagi pembaca lain yang ingin juga memberikan usulan
tentang tema/ topik-topik yang bermanfaat dan menarik untuk disajikan oleh ICW tahun
2001 ... ayo ... cepetan kirim ke :
Alamat/Email : <Topik-2001-ICW@sabda.org>
Judul/Subject: Topik 2001
Isi/Body :
Topik-topik dan Tema-tema .....
(dan komentar anda??)

Surat Anda
Dari: "Carlo L Manangka" <CMANANGK@>
>Untuk semua Staff ICW, Syaloom!!
>Di bawah ini adalah hadiah Natal dari saya dan keluarga untuk para
>Staff dan juga pembaca lainnya.
>Selamat Hari Natal 25 Desember 2000
>Dan Tahun Baru 1 Januari 2001
>Carlo, Wiwien, Karel dan David Manangka.
Redaksi:
Terima kasih atas ucapan dan hadiah dari Anda sekeluarga. Sekaligus juga, Redaksi
mengucapkan terima kasih ke banyak pembaca lain yang telah mengirim ucapan
selamat Natal/Tahun Baru. Tuhan memberkati kita semua.
Tentang: Bacaan Alkitab Setahun [Daily Bible Reading for 2001]
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Dari: gepeem@ (GP Marpaung, Bekasi - Jawa Barat)
>Terima Kasih kembali atas e-mailnya mengenai panduan membaca Alkitab
>Setiap Hari.
> "Selamat Hari Natal dan Tahun Baru 2001"
>Tuhan memberkati
Dari: "Pardo Nainggolan" <pari@>
>Staf ICW ykksh;
>Saya atas nama seluruh staf PARI mengucapkan banyak terima kasih
>atas kiriman Panduan Pembacaan Alkitab Setahun Menurut Kronologis
>Peristiwa. Kami sangat senang menerimanya, karena kami sedang
>membutuhkannya di awal tahun ini, guna menolong kami disiplin dalam
>membaca Alkitab secara teratur. Sekali lagi atas perhatiannya, kami
>ucapkan terima kasih. Semoga Tuhan memberkati kita selalu.
Dari: "Jeanny ( CPC )" <jeanny@>
>Selamat Tahun Baru 2001 untuk segenap staff redaksi ICW.
>Tuhan memberkati dengan berlimpah.
>Terima kasih atas bacaan alkitab setahun yang sangat berguna sebagai
>panduan kami. Salam
Dari: Oktavianus May <frits@>
>Selamat Tahun Baru 2001 buat redaksi ICW
>Saya menyampaikan terimakasih atas perhatiannya selama ini.
>Khusus edisi ini, saya merasa sangat diberkati dengan adanya
>"Bacaan Alkitab Setahun" secara sistematis.
>Usulan/saran/masukan:
>1. bagaimana kalau jadwal bacaan Alkitab setiap hari itu diberi
> "inti /pokok bacaan", tapi dengan bahasa asli (ibrani/yunani)
> + terjemahannya. (satu kata atau satu kalimat saja), agar kami> kami yang awam ini, selain membaca, juga memahami secara benar
> makna dari bahasa asli penulisan.

Redaksi:
Kami sangat senang bahwa Anda semua bisa mendapatkan manfaat dari jadwal
"Bacaan Alkitab Setahun". Harapan kami, bacaan tsb. dapat menjadi panduan yang
baik dalam menjalani tahun 2001. Jangan lupa, bagi-bagi berkat juga dengan rekanrekan anda yang lain ya....! Dan khusus untuk Sdr. Oktavianus May, terima kasih
tentang usulan Anda dan kami akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Info Terbaru
•

Nama

UPDATE SITUS
[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
: Gereja Injili Indonesia - Vancouver, Canada
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redaksi@
==> URL : http://www.gii-net.org
Informasi tentang aktivitas GII dan artikel-artikel kristiani yang menarik.
Komentar :
Monthly updated
Email

:

Nama

: Gereja Kristen Immanuel Hosanna
gkimhosanna@
Email
:
==> URL : http://www.gkimhosanna.net
Komentar : Baru!
Nama

: Jemaat GAP (Generasi Anak Panah) Bandung Barat
gapbdg2@
Email
:
==> URL : http://gapbdg.20m.com
Komentar : Web Site ini sangat-sangat memberkati saya. Terima kasih.
Nama

: Davy Hermanus
davy@
Email
:
==> URL : http://gap.id.org
Mohon dimasukan dalam direktori gereja, Terima Kasih. Nama Gereja
Komentar :
Anugerah Pembaharuan Indonesia Bandung.
Nama

: DAMAR KINANDI PUTRA
damar_kinandi@
Email
:
==> URL : http://www.ukdw.ac.id
Situs ini adalah Situs yang berisi informasi tentang Universitas Kristen Duta
Komentar :
Wacana, Yogyakarta

Topik
Edisi 092: BULETIN & PUBLIKASI ELEKTRONIK (2) Edisi 093: SUMBER-SUMBER
INFORMASI KATOLIK
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Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,
Tidak terasa ICW telah bersama-sama dengan anda selama hampir 2 tahun! Redaksi
ICW sungguh-sungguh bersyukur pada Allah dan bersukacita terutama untuk para
pembaca ICW (saat ini ada 15.000+ pembaca) yang tetap setia. Hal ini mendorong kami
untuk tetap bersemangat dalam menyajikan setiap edisi ICW :)
Dalam rangka menyambut ultah ICW tanggal 25 Januari 2001 nanti (eui!!) Redaksi
menampilkan dua edisi tentang BULETIN & ===Publikasi Elektronik===. Edisi pertama
tentu sudah anda terima pada minggu yang lalu, dan kini kami terbitkan edisi kedua
seperti janji kami kemarin. Selain dari Indonesia, ada beberapa review tentang buletin
elektronik luar negeri (yang cukup bagus) yang ikut mengisi dan memeriahkan edisi kali
ini.
Oke! Akhir kata, selamat menikmati...
Dalam kasih-Nya,
Staf Redaksi ICW
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Review Situs
Tabloid Kristen Online
•

TABLOID WARTA YOHANES
==> http://www.geocities.com/sangguru/
Tabloid Warta Yohanes diterbitkan setiap bulan oleh Yayasan "Sahabat
Yohanes" bekerjasama dengan Gerakan Pemuda GPIB Regio V DKI Jakarta.
Tabloid ini berisi laporan bulanan seputar kehidupan berjemaat Gereja Protestan
di Indonesia bagian Barat (GPIB). Simak Liputan Utama dan Rubrik Profil serta
berita-berita lainnya dalam kolom Opini, Lipsus, Intermezo, dan lain-lain.

•

TABLOID SUARA KENABIAN ONLINE
==> http://www.suarajemaat.co.id/
Situs ini merupakan versi "online" dari tabloid Suara Jemaat. Anda akan lebih
cepat menerima informasi melalui versi online ini karena selalu di-update setiap
minggu. Dalam tabloid yang memiliki misi "Membawa Suara Kenabian" ini, anda
akan menjumpai tiga belas rubrik, yakni Sajian Utama, Sajian Khusus, Nasional,
Daerah, Aktual, Ragam, Gereja, Pentas Rohani, Kesaksian, Tokoh, Pelayanan,
Hukum, dan Mancanegara, juga topik-topik lain yang kali ini ramai dibicarakan
seperti Politik, Media, Sport, Internet, Iptek, dan Artis.

•

MAJALAH GKRI KARMEL
==> http://www.fica.org/gkri-karmel/majalah/mag_index.html
Majalah GKRI Karmel ini adalah salah satu bagian dalam Situs Gereja GKRI
Karmel. Isinya sejumlah artikel yang menarik untuk dibaca dan direnungkan
khususnya bagi kaum muda/remaja. Artikel-artikel tersebut antara lain "Mengapa
Harus Aborsi?", "Terpaksa Aborsi Daripada Menanggung Aib dan Sengsara",
"Dalam Tempo 10 Menit, Janinpun Gugur ...", dan masih banyak lagi. Dimuat
pula artikel yang akan diterbitkan pada edisi berikutnya.

•

TALENTA LEMBAR INFORMASI ONLINE
==> http://talenta.cjb.net/
==> 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 di dalamnya 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. Andapun dapat terhubung ke
beberapa sumber informasi Kristen di internet melalui menu CHRISTIAN LINKS.
Dua kelompok menu yang lain adalah FIRMAN TUHAN, dan YANG BARU.

Buletin Bahasa Inggris
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•

INTERNET FOR CHRISTIANS (IFC)
==> http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
==> http://www.gospelcom.net/ifc/subscribe.html (Berlangganan)
Sebuah newsletter berbahasa Inggris yang sangat bagus dan dikirim setiap dua
minggu sekali. Newsletter ini disiapkan oleh Peggie Bohanon bersama kawankawan dan dikirim melalui Gospel Communications Network
(http://www.gospelcom.net). IFC menyediakan sejumlah review dari sumbersumber informasi Kristen dan informasi lain yang relevan, di internet. Newsletter
ini berisi kolom-kolom "Top Stories", "Society Today", "Personal Growth
Education, Education, and Evangelism", "Resources, Product, and
Entertainment", "Internet & Technology", "Ministries in the News", "Humor",
"Mailing List", dan "Lost in the Cosmos". Untuk berlangganan, silakan membaca
prosedur berlangganan dalam halaman Situs IFC.

•

BRIGADA TODAY
==> http://www.brigada.org/today/
==> http://www.eGroups.com/list/brigada-today/ (Arsip)
==> <brigada-today-subscribe@egroups.com> (Berlangganan)
Brigada Today adalah buletin misi mingguan yang berisi berita dan informasi
seputar jaringan-jaringan misi yang termasuk dalam Brigada "family". Kini arsip
Brigada Today mulai tahun 1995 hingga sekarang dapat ditemukan dengan lebih
mudah dan cepat lewat search engine Brigada Today yang ada dalam Situsnya.
Anda tinggal pilih tahun dan nomor edisi yang anda maksud. Bukan hanya itu,
Situs ini juga memiliki indeks dari file-file "autoresponder" Brigada Today.

•

CMD NET - Linking People With Mission Resources
==> http://www.cmd.org.nz/cmdnet.html
==> http://www.egroups.com/messages/CMDNet/ (Arsip)
==> <cmdnet-subscribe@egroups.com> (Berlangganan)
CMDNet adalah sebuah newsletter elektronik mingguan yang diterbitkan oleh
Centre for Mission Direction, Selandia Baru. Tujuan dari newsletter ini adalah
menyajikan dan membagikan informasi, berita dan sumber-sumber bagi mereka
yang tertarik dengan pelayanan lintas budaya. Kesan yang terlintas saat
mengunjungi Situs CMD Net adalah praktis dan simple. Anda dapat mengetahui
tentang siapa dan apa CMD Net itu, dan juga contoh (sample copy) dari
newsletter ini.

Warta Gereja Online
•

SINODE GEREJA PEMBERITA INJIL
==> http://www.gepembri.org/
Dalam halaman utama Situs Gereja GEPEMBRI ini dipasang juga beberapa
artikel dan renungna yang mengarah pada satu Fokus khusus. Dalam update
yang terakhir dari Situs GEPEMBRI ini Fokus yang diambil adalah "Human
FreeWill". Artikel dan renungan yang dimuat semuanya mengarah pada Fokus
tersebut seperti: "Kebebasan dan Keselamatan", "Kebebasan di Mata Ibu Rumah
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Tangga", "Kehendak Bebas", dan "Human Free Will". Selain itu, halaman ini juga
memuat laporan kegiatan GEPEMBRI mulai dari "Pelayanan ke Kalimantan
Timur", "Perayaan HUT ke-51 Sekolah Minggu GEPEMBRI Kemurnian",
"Perayaan HUT ke-49 Komisi Pemuda GEPEMBRI Kemurnian", hingga
"Organisasi, Manajemen, dan Kepemimpinan Kristen".
•

BERITA GEREJA - GEREJA YESUS SEJATI
==> http://www.gys.or.id/
==> http://www.gys.or.id/beritagereja.asp
Salah satu halaman yang ada dalam Situs Gereja Yesus Sejati adalah "Literatur"
yang salah satu isinya adalah majalah "Berita Gereja". Anda dapat membaca
laporan kegiatan Gereja GYS juga artikel melalui Berita Gereja ini.

•

YOUTH NEWS
==> http://www.youth.id.org/
Keunikan Situs Buletin Pemuda berbahasa Indonesia milik GBI Bethany ini
adalah dalam penyajian informasinya, karena dikemas dalam bahasa yang biasa
dipakai oleh anak-anak muda. Sedangkan topik- topik yang dibicarakan juga
mengenai pergumulan anak-anak muda namun tetap dalam nuansa Kristen yang
kental. Halaman-halaman yang disediakan di dalamnya antara lain adalah
FOKUS, TIPS, EDISI LALU, NGOBROL, SPOTLIGHT, dan lain-lain. Disediakan
pula link ke beberapa sumber Kristen lain. Kawula muda, silakan berkenalan!

Publikasi Umum
•

TERBARU
==> http://www.terbaru.com/
"Terbaru" menyediakan berbagai berita terkini yang terjadi di Indonesia. Berita
yang ditampilkan terdiri dari berita tentang politik, ekonomi dan bisnis, serta
olahraga. Selain itu, juga terdapat sebuah kolom khusus tentang kesehatan yang
bisa anda baca untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan anda. Anda bisa
berpartisipasi dalam sebuah ruang diskusi virtual yang disediakan oleh
Terbaru.com. Anda dapat menanggapi topik yang sudah ada atau memunculkan
topik sendiri. Jika ingin mencari topik atau berita lain dalam arsip Terbaru.com,
silakan mencarinya lewat link yang disediakan. [Sumber: Internet Vol.II No.6
2000]

•

ACTIVMIND

==> http://www.activmind.com/
Situs ini mengkhususkan diri dalam penyajian berita-berita teknologi informasi. Anda
bisa tahu sejauh mana kemajuan teknologi informasi, khususnya yang berhubungan
dengan internet. Untuk keperluan ini, Situs ini menampilkan beberapa artikel (dalam
bahasa Inggris) yang membahas berbagai topik hangat seputar internet, seperti kiat
sukses dalam e-bisnis, implementasi SAP, serta perencanaan sumberdaya perusahaan
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melalui penerapan internet. Jika anda memiliki pertanyaan atau komentar tentang
berbagai artikel dan informasi yang ada dalam Situs ini, anda bisa mengirimkannya
melalui link yang tersedia. Sayang, banyaknya link yang belum aktif merupakan
ganjalan untuk mengakses informasi lainnya. [Sumber: Internet Vol.II No.5 2000]
•

BULETIN "KELUARGA.ORG"
==> http://www.keluarga.org/
==> http://www.handoko.net/keluarga.Org/bulletin/index.shtml
==> http://www.egroups.com/group/keluargaorg/fullinfo.html
Perlu teman untuk memecahkan masalah-masalah dalam keluarga? Tidak perlu
jauh-jauh, cukup dengan klik alamat di atas. Buletin Keluarga akan menemui
anda layaknya seorang teman. Berbagai-bagai artikel dan langkah untuk
mengatasi masalah keluarga dapat anda simak melalui menu-menu: Dapur,
Rawat, Rumah, Sekolah, Hukum, Info, Hiburan, Teman, Ngobrol, dll. Situs ini
juga menyediakan fasilitas Pasang Iklan, Link, Lowongan, juga fasilitas
pendaftaran untuk menjadi pelanggan Buletin Maya melalui email.

•

KARTINI ONLINE
==> http://www.kartinionline.com/
Bagi para ibu dan remaja putri, rasanya anda tidak perlu repot lagi mencari
sumber-sumber informasi berbahasa Indonesia tentang wanita. Cukup klik
alamat di atas, maka majalah kesayangan anda akan segera muncul menemani
anda. Melalui ringkasan-ringkasan artikel yang disusun di halaman pertama anda
dapat memilih bahasan yang anda inginkan. Selain artikel-artikel, Kartini juga
menyediakan Mode, Resep, Kecantikan, Fiksi, dan lain-lain.
[Redaksi:
ICW sudah lama ingin menampilkan edisi khusus wanita, tetapi belum punya
cukup bahan. Bagi anda yang memiliki informasi artikel/URL/milis yang
berhubungan dengan wanita indonesia-kristen, 'pleeaaasse' kirim ke : < submitICW@sabda.org > ]

Review Milis
Publikasi Elektronik
•

SABDA NET ONLINE BULETIN -- Buletin Online Software SABDA

==> <subscribe-SABDA-NET-info@xc.org> Semua informasi/berita mutakhir mengenai
software Alkitab dan/atau program SABDA - baik yang berkaitan dengan proses
produksi dan distribusi, maupun tips/trik untuk mengoptimalkan pemakaian program
tersebut - bisa anda dapatkan melalui milis publikasi ini. Anda juga bisa mengikuti
perkembangan terbaru di dunia "Biblical Computing" (Komputer Alkitab) melalui
publikasi online yang diterbitkan oleh YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) ini. Makanya,
jangan ketinggalan!
23

•

ICW 2001

e-YBA (YAYASAN BINA AWAM)

==> http://www.in-christ.net/yba/
==> http://www.melsa.net.id/~yba/
==> <subscribe-i-kan-untuk-yba@xc.org> (Berlanggananan)
==> <info-i-kan-untuk-yba@xc.org>
==> <owner-i-kan-untuk-yba@xc.org>
Milis e-YBA yang terbuka untuk umum ini merupakan layanan elektronik dari Yayasan
Bina Awam (YBA) yang berisi renungan dan diskusi. YBA adalah badan Keagamaan
dan kemasyarakatan yang bersifat nirlaba, yang menyediakan layanan untuk membantu
kerinduan kaum Awam dan profesional Kristen, dalam menyiapkan diri untuk terjun
dalam pelayanan dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu bentuk
pelayanan YBA adalah penggembalaan via Internet yang berupa pengiriman renungan
bulanan, diskusi dan tanya jawab. Selain itu, YBA juga memiliki Pelayanan Penerbit
YABINA (YBA-para) yang telah menerbitkan 6 buah buku sejak tahun 1995. Untuk
informasi lengkap mengenai buku-buku YABINA anda dapat menjelajahi Situs Web
YBA.
•

ESKOL-NET
==> majordomo@linux.mitra.net.id (Berlangganan)
dengan isi pesan: subscribe eskolnet-l Eskol-Net adalah sebuah newsletter
berbahasa Indonesia yang terbit setiap hari kecuali hari Minggu. Setiap harinya
anda akan menerima beberapa berita dengan subyek yang bervariasi mulai dari
Spot News, Hot Spot, Artikel Lepas, Wacana, Spot light, Bilik Aktualita, Bilik
Publikasi, Bilik Email Pelanggan, Sari Berita, hingga Wacana Mingguan. EskolNet berusaha menyajikan info terbaru seputar kejadian-kejadian yang menimpa
umat Kristen/Katolik di Indonesia. Dalam menyajikan informasi yang aktual,
Eskol-Net juga sengaja meringkas berita-berita dari beberapa Surat Kabar
Indonesia dan menyediakan link ke surat kabar tersebut, sehingga pembaca
dapat mengetahui berita selengkapnya. Sumber-sumber berita lainnya adalah
melalui kiriman informasi dari gereja/yayasan/lembaga Kristen yang
bersangkutan. Segeralah kirim permohonan berlangganan Eskol-Net supaya kita
mengetahui berita dan informasi yang benar-benar sedang dialami oleh saudarasaudara kita seiman di Indonesia.

•

NEWSLETTER CC BULLETIN
==> http://come.to/cc-family/
==> cyberchurch-subscribe@egroups.com
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.
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Stop Press
•

HAPPY BIRTHDAY DEAR "ICW" ...

Dua tahun bukanlah waktu yang singkat, dan tepat pada tanggal 25 Januari 2001 yang
akan datang ICW akan memasuki tahun ketiga. ICW berharap dari minggu ke minggu
pelayanannya dapat makin berguna dan bermanfaat bagi pembaca semua.
Oleh karena itu, tidak berlebihan bukan bila di Ultah ke-2 nanti ICW pengin banget
menerima kritik dan saran (yang membangun ... ;)) dari para pembaca. Kritik dan saran
dari pembaca akan menjadi "kado ulang tahun" yang sangat berarti bagi ICW untuk
menempuh tahun berikutnya.
"To God be the glory" - adalah kerinduan ICW yang paling dalam, jadi...doakan ICW
selalu ya... ;) God Bless Us...
Untuk kirim kritik dan saran membangun:
< staf-ICW@Sabda.Org >

Surat Anda
Dari: "Pdt. Benny Kawotjo, MDiv" <mahanaim@>
>Puji Tuhan, selain Tuhan itu memang hebat dalam segala perkara,
>saya katakan bahwa ICW juga punya kehebatan tersendiri. Saya sangat
>terberkati dengan Situs ICW. Pembukaan pengetahuan dan juga untuk
>ikut ambil bagian dalam doa serta banyak hal atau rahasia yang
>selama ini tertutup telah menjadi terbuka.
>Untuk dan karena itulah seperti penawaran ICW, jikalau ada kawan/
>teman dan rekan yang bisa menerima Situs ICW, maka dengan ini saya
>mengirim alamat email beberapa rekan pelayanan. Saya telah menawarkan/
>beritahu mereka supaya menghubungi, namun jika belum tercatat sebagai
>pelanggan ICW, mohon mereka bisa dikirim, namun bila sudah tercatat,
>ya syukurlah.
>Adapun beberapa rekan saya yaitu: --cut-Redaksi:
Puji nama Tuhan! ICW juga rindu semakin menjadi berkat bagi semua orang - doakan
kami ya. Terima kasih karena telah setia menjadi pembaca ICW dan juga telah
menyebarkannya ke rekan-rekan yang lain...
= Dari: nath107@
>Ytk, Staff SABDA-ICW
>Salam Kasih dalam Kristus!
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>Staff SABDA yang saya kasihi, Saya mengetahui tentang ICW dari
>sahabat saya, Pindo Charles Rumapea. Saya tertarik dan membutuhkan
>info yang sama seperti sahabat saya dapatkan melalui e-mail add saya.
>Saya sangat menghargai jika saya diperbolehkan dan mendapat
>kesempatan untuk menerima info atau hal-hal yang berkaitan dengan
>pelayanan SABDA. Saat ini selain di Gereja lokal, saya juga melayani
>di Sekolah Alkitab Malam-Emaus di xxxxx dan mengambil bagian dalam
>kepengurusan lembaga kemahasiswaan Kristiani serta terbeban juga
>sebagai Dosen Agama Kristen di PTN-di xxxxx.
>Saya menunggu respon dari Saudara-saudara sekalian. Sebelumnya, saya
>mengucapkan terimakasih. God Bless All of Us!
>Teriring Salam dan Doa,
>Ev. Poltak Silaban STh

Redaksi:
Kami dengan senang hati akan mengirimkan publikasi ICW secara teratur ke alamat
Bapak. Sungguh bersyukur bila nantinya setiap informasi yang disajikan di ICW dapat
menolong pelayanan di tempat Bapak. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan silakan
tunggu kiriman ICW-nya.

Info Terbaru
•

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

Nama

: BUDI KRIS (UGM Yogyakarta)
budi_kris@
Email
:
==> URL : http://www.purbalinggabermazmur.8m.com/
Komentar : God Bless us ...
Nama

: anton
discuspemuda@
Email
:
==> URL : http://www.geocities.com/discuspemuda/index.html
Komentar : web site ini bagus juga
Nama

: GKJMB Wilayah Citra Garden
gkjmbcitra2@
Email
:
==> URL : http://members.xoom.com/gkjmbcitra/index.htm
Komentar : Gereja Jemaat Mangga Besar Wilayah Citra Garden
Nama

: Gereja Bethel Indonesia jemaat "BETHANY" ranting THB Bekasi
gbi_thb@
Email
:
==> URL : http://www.OurChurch.com/member/g/GBI_Bethany_THB/
Komentar : tolong beri komentar untuk kemajuan, dan mohon dimasukkan dalam daftar
Nama

: Bayu Nuskantono
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ptas@
==> URL : http://www.papanberita.com/perkantassmg/
Kami bersyukur banyak mendapatkan informasi yang sangat mendukung
Komentar :
pelayanan. Semoga Sabda terus berkembang.
Email

:

Nama

: tanpatembok.com
webmaster@
Email
:
==> URL : http://tanpatembok.com/thanks.htm
Situs ini dibangun awal desember 2000, dibawah naungan GeTT (Franky
Komentar : Sihombing). Khusus disajikan untuk pemuda dan remaja. Berisi Tentang
pelayanan sehari-hari Franky Sihombing, web mail, download, dsbnya.

Topik
Edisi 093: Sumber-sumber Informasi Katolik
Edisi 094: Lembaga, Pelayanan dan Yayasan Kristen
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ICW 093/Januari/2001: Sumber-Sumber
Informasi Katholik
Salam Kasih
Shalom...,

Bahagia sekali pada minggu ketiga bulan Januari 2001 ini ICW dapat kembali menemui
pembaca semua. Kami harap, pembaca juga merasakan hal yang sama :)
Dalam Edisi 093 kali ini ICW secara khusus akan memuat sumber-sumber informasi
Katolik yang ada di internet. Kegerakan Rohani yang dialami umat Katolik (khususnya
Katolik Karismatik) mendorong Redaksi ICW untuk memunculkan edisi khusus ini.
Selain dapat menambah wawasan dan pengetahuan, kita juga dapat berbagi berkat dan
pengalaman dengan saudara-saudara kita umat Katolik yang telah hidup tunduk pada
otoritas Allah, bukan pada tradisi ataupun manusia.
Tidak lupa kami sampaikan bahwa pada Januari minggu ketiga, ICW telah genap
melayani anda dua tahun lamanya :) Oleh karena itu, pada kesempatan ini segenap
Redaksi ICW ingin mengucapkan:
"Puji syukur kepada Tuhan yang telah memanggil kami untuk melayani masyarakat
Kristen Indonesia melalui pelayanan elektronik."
Kami juga mengucapkan:
"Terima kasih karena kepada pembaca ICW yang setia,
terima kasih untuk doa-doanya,
terima kasih untuk partisipasinya,
terima kasih untuk kiriman informasi-informasinya,
terima kasih untuk kritikan-kritikannya,
terima kasih untuk dorongan semangatnya bagi kami.
Tanpa anda maka pelayanan kami tidak akan dapat terlaksana."
Sekali lagi, terpujilah Tuhan dan besarlah NamaNya!!!
Dalam KasihNya, Staf Redaksi
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Review Situs
•

KATOLIK ONLINE - WEBPORTAL

==> http://katolik.online.tripod.com/webportal/ Jika anda ingin mengetahui sumbersumber informasi Katolik yang ada di internet, silakan klik Situs Katolik Webportal.
Segala informasi seputar iman kepercayaan Katolik dapat anda lihat melalui Situs ini.
Untuk proses pencarian informasi, disediakan link ke mesin-mesin pencari yang cukup
beken (Yahoo, Altavista, Infoseek, dll), selain itu dimuat pula direktori servis dari Situs
Katolik.Org yang cukup lengkap. Beberapa value added servis juga dapat ditemui mulai
dari Berita, Web Hosting Gratis, Kalender Gratis, Renungan/Kesaksian, E-Card, Free
Email, Forum Diskusi, hingga Submit Site.
•

KATOLIK.ORG

==> http://www.katolik.org/ Katolik.Org, adalah salah satu Situs yang juga berisi direktori
servis untuk sumber-sumber informasi Katolik yang ada dalam internet. Disediakan 14
kategori utama dalam direktori servis tersebut, yaitu a.l.: Gereja Katolik, Keuskupan dan
Paroki, Kongregasi-Kerasulan, Moralitas, Orang Suci, Organisasi Katolik, Penampakan,
Produk, Publikasi Katolik, Sakramen, Sekolah dan Pendidikan, Sumber Daya - Forum,
hingga Vatikan. Fasilitas-fasilitas tambahan seperti Tambah Situs, Email, Komunitas,
dan Berita serta Link ke beberapa Situs Katolik Indonesia juga disediakan oleh Situs
Katolik.Org ini.
•

GEREJA KATOLIK ONLINE

==> http://www.gerejakatolik.org/ atau
==> http://www.gerejakatolik.net/ Selamat Datang di Gereja Katolik Online! Sebuah
Situs yang bertujuan untuk memperdalam iman dan mempererat persatuan antara umat
Katolik Indonesia dimana saja berada. Situs "Gereja Katolik" memberikan berbagai
pengetahuan dan informasi yang luas tentang Gereja Katolik, apakah itu menyangkut
Paus, para Rasul, kongregasi religius dan lain-lain. Review tentang tempat-tempat
Ziarah, Santo/ Santa, Devosi, Katekisasi Singkat, Misa Kudus, dan lainnya juga tersedia
dalam Situs ini. Simak juga informasi terbaru: Hubungan antara Misa Kudus dan Kitab
Wahyu, Kronologi tanggal penting sejarah Gereja, dan Pesan VCD/CD film-film Katolik
yang luar biasa! Situs Gereja Katolik juga menyediakan fasilitas mailing lists (simak
kolom REVIEW MILIS) sebagai sarana komunikasi antar umat Katolik dimana saja anda
berada.
•

PERSEKUTUAN DOA KARISMATIK KATOLIK (PDKK) MUDA-MUDI SANTA
MARIA
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BANDUNG
==> http://www.pdkkstmaria.org/ Situs PDKK Santa Maria Bandung adalah milik sebuah
persekutuan yang mengartikan dirinya sebagai "persekutuan orang-orang yang
merasakan bahwa Yesus sungguh hidup, yang ingin membalas kasih Yesus yang telah
menebus dari dosa". Situs ini tidak lagi berfungsi sebagai identitas dari persekutuan
saja, melainkan telah menjadi alat untuk bersaksi tentang Kristus pada setiap
pengunjungnya. Melalui halaman- halaman dalam Situs ini, anda akan melihat bahwa
lawatan Allah yang luar biasa sedang terjadi atas mereka terutama bila anda perhatikan
dengan cermat halaman "Siapakah Kami", "Awal Mulanya", "Visi dan Misi", dan
halaman "Info Kegiatan". Karena itu, Situs ini sangat baik dan perlu untuk dikunjungi,
khususnya para kaum muda ;)
•

CATHOLIC FELLOWSHIP AND MINISTRY COLUMBUS

==> http://www.cfm-columbus.com/
==> http://www.cfm-columbus.com/Description.htm CFM adalah sebuah persekutuan
umat Kristen/Katolik Indonesia yang berlokasi di Amerika Serikat dan Situs CFM
Columbus ini dibentuk sebagai salah satu sarana pendukung pelayanan mereka.
Melalui pelayanannya CFM rindu menjangkau warga Indonesia di Amerika untuk
menjadi murid Yesus (Mat 28:19) dan melatih mereka untuk memuji dan menyembah
Allah di dalam Roh dan kebenaran (Yoh 4:24). Ketika anda memasuki Situs CFM
silakan klik menu "CFM-Columbus.guide" yang menyediakan peta Situs CFM. Anda
bisa memilih topik-topik antara lain: CFM Daily Faith, Request Prayer, CFM Search
Engine, CFM Columbus Table of Content, CFM Events, dll.
•

MUDIKA KKIS (MUDIKA KELUARGA KATOLIK INDONESIA DI SINGAPURA)

==> http://members.xoom.com/mudikakkis/ Situs MUDIKA KKIS merupakan wadah bagi
Muda-Mudi Katolik Indonesia yang saat ini berdomisili di Singapura. Situs ini adalah
salah satu tempat bagi mereka untuk menjalin komunikasi, interaksi, sharing, dan bagibagi informasi. Halaman "News" dan "Regular Activities" akan memberi informasi
lengkap bagi anda-anda yang ingin kenalan dengan MUDIKA KKIS lebih dekat. Bila
muda-mudi Katolik Indonesia yang sedang menetap di Singapura, silakan bergabung
dengan komunitas ini. 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) MUDIKA KKIS yang tertulis dalam Situs Web ini. Ok!! Selamat bergabung
ya..![Kiriman: Sie Publikasi Mudika KKIS]
•

KELUARGA KATOLIK INDONESIA (KKI) CLEVELAND

==> http://www.csuohio.edu/inasa/kki/ Situs ini adalah milik KKI Cleveland, sebuah
persekutuan umat Katolik Indonesia yang tinggal di sekitar Cleveland. Sebagian besar
anggota persekutuan ini adalah mahasiswa Indonesia yang sedang kuliah di
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universitas/Perguruan Tinggi di Cleveland. Dalam Situs ini, anda dapat melihat-lihat
kegiatan mereka melalui "KKI Cleveland Photo Gallery". Untuk melihat-lihat Situs
Katolik lainnya, KKI Cleveland menyediakan daftar "Other Neighbour WebSites". Bila
anda ingin tahu lebih banyak lagi maka anda dapat memanfaatkan fasilitas "Mesin
Penjelajah" atau "Direktori Katolik Indonesia" yang disediakan juga oleh Situs ini. Oke!
Selamat menjelajah :)
•

PAROKI ST. ANDREAS KEDOYA ONLINE

==> http://www.st-andreas.org/ Situs dari Paroki St.Andreas Kedoya Online adalah
lembaran INFORMASI IMAN yang berisi informasi mingguan Paroki (selalu di update
setiap minggu), baik informasi internal tentang Paroki St.Andreas Kedoya, maupun
informasi eksternal seperti berita tentang Paus Johanes Paulus II serta
berita/renungan/kumpulan artikel menarik lainnya. Bila ingin mengetahui kegiatan
pelayanan selengkapnyanya dari Paroki St. Andreas Kedoya anda bisa membaca daftar
menu yang terpasang di bagian kiri halaman depan Situs ini. Arsip Buletin KKMK bulan
Juni 1999 sampai Maret 2000 juga dapat anda baca dalam Situs ini.
•

BPM PKK YOGYAKARTA ON THE WEB

==> http://www.bpmpkkyogya.org Situs ini berangkat dari kerinduan para alumni
anggota dan tim pelayanan, yang melayani di PD (persekutuan doa) mahasiswa
karismatik Katolik di Yogyakarta dalam wadah BPM PKK -- Badan Pelayanan
Mahasiswa Pembaharuan Karismatik Katolik --, untuk tetap menjalin komunikasi dan
berbagi informasi dengan anggota/tim yang masih aktif. Selain itu Situs ini juga memuat
informasi-informasi/artikel-artikel 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@>]
•

PAROKI NET

==> http://www.parokinet.org/
==> Alamat TO: <koster@parokinet.org>
Isi/BODY : subscribe paroki email@address (Full Name) Situs ini berisi informasi
seputar ParokiNet, sebuah mailing list untuk mendiskusikan iman kekristenan dari sudut
pandang Katolik. Anggota Milis ParokiNet ini selain orang Katolik Indonesia yang ada di
Indonesia juga mereka yang berdomisili di berbagai negara, seperti Amerika, Kanada,
Indonesia, Australia, Selandia Baru, Jepang, Netherlands, dan Jerman. Informasi
tentang ParokiNet dapat dibaca dari halaman FAQ (Frequently Asked Questions) atau
halaman Short history about ParokiNet. Halaman lainnya adalah Bible (teks Alkitab
lengkap dalam bahasa Indonesia yang disertai link ke versi bahasa Inggrisnya),
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Calendar of Liturgy, Catholicism, Discussions Archive, Education Aid Fund, Sight and
Sound, World, dan Links ke pelayanan- pelayanan ParokiNet lainnya.
•

KATOLIK.NET

==> http://www.katolik.net/ Halaman pertama Situs ini terbagi dalam dua frame. Frame
pertama menginformasikan tiga Forum (Milis) yang ada dalam Katolik.net, yakni "Forum
Doa", "Forum Diskusi", dan "Forum Informasi". Sedangkan frame yang lain berisi
sederetan menu yang menolong pengunjung untuk lebih mengenal Yesus Kristus,
Bunda Maria, Gereja Katolik, Iman Katolik, Sakramen, Doa, Rosario, dan Hierarki.
•

KATOLIK.RULI.NET

==> http://katolik.ruli.net/ Situs Katolik Ruli.Net ini selalu diperbarui setiap bulan dengan
materi yang berasal dari majalah, buletin, brosur, serta sumber internet lainnya.
Sekalipun berhalaman muka sederhana, Situs ini berisi informasi-informasi yang
lengkap dan cukup bagus, seperti Renungan Harian, Berita, Artikel & Cerita, Doa,
Alkitab Online, Penjelajah Alkitab, Online Bible, IRC Chat, juga Links. Bila anda
berminat mengirim artikel atau berpartisipasi dalam pelayanan mereka, silahkan klik
menu "Kirim Artikel" atau kirim informasi anda ke alamat email yang tertera dalam Situs
Katolik.Ruli.Net.
•

KARISMATIK.COM

==> http://www.karismatik.net/ Situs Karismatik.Com ditujukan bagi siapa saja yang
ingin tahu lebih dalam ajaran Karismatik dalam iman Katolik. Pengunjung bisa
mengetahui latar belakang diterimanya ajaran Karismatik dalam iman Katolik melalui
halaman Sejarah, Tradisi Katolik, Pentingnya Karismatik, Sembilan Karunia, Buah dari
Karismatik, serta halaman Karismatik dan Evangelisasi. Selain itu, Situs ini juga
menyediakan informasi tentang Pola Persekutuan, Lagu Karismatik, Tanya Jawab, juga
Buku Karismatik yang berguna bagi jemaat Katolik yang rindu menggunakan ajaran ini
dalam gereja mereka. Tak lupa, disediakan juga halaman Link kebeberapa sumber
informasi Katolik lainnya.
•

BUKU ROHANI KATOLIK

==> http://www.geocities.com/BukuKatolik/ Sederhana dan praktis! Pada halaman
pertama Situs ini hanya ada satu informasi, yakni Menu Iman Katolik. Ada dua judul
yang disebutkan di bawah menu tersebut: "Mempertanggungjawabkan Iman Katolik"
dan "Sejenak Memandang Manusia Kain Kafan". Silakan klik salah satu judul tsb. dan
anda dapat membaca isi bukunya. Selamat berkunjung dan selamat membaca!
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MEDITASI YESUS

==> http://globalnet.nu/lumen/ Apa pendapat umat Katolik seputar "meditasi (waktu
teduh)"? Situs Meditasi Yesus ini anda akan mendapatkan jawabannya. Menu-menu
"Sekilas tentang Sang Guru", "Pada Mulanya", "Meditasi Yesus", "Retreat Meditasi"
hingga "Layanan Doa" menjelaskan pentingnya melakukan meditasi seperti yang
dikerjakan Yesus. Di samping menu- menu tersebut, disediakan juga link-link ke
berbagai Situs (Katolik), Artikel-artikel Rohani dan ke Situs-situs Lumen yang lain, dll.

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
[[Informasi tentang Milis-milis Katolik di bawah ini didapat dari Situs Gereja Katolik.Org
==> http://www.gerejakatolik.org/forum/list.htm ]]
•

MAILING LIST INFO

==> Alamat TO: < webmaster@gerejakatolik.net?>
Isi/BODY : subscribe info Mailing list Info digunakan sebagai komunikasi satu arah oleh
para moderator yang tergabung di bawah "gerejakatolik.net" kepada seluruh anggota
listnya untuk menginformasikan:
1. Update terbaru dari website www.gerejakatolik.org
2. Pemberitahuan-pemberitahuan lainnya yang tidak dimaksudkan untuk
didiskusikan.
Seluruh anggota milis-milis gerejakatolik.net terdaftar didalamnya. Untuk itu moderator
menekankan bahwa traffic list ini "very low" hanya akan berkisar antara 1 email/bulan 1 email/minggunya.
•

MAILING LIST DISKUSI

==> Alamat TO: < webmaster@gerejakatolik.net >
Isi/BODY : subscribe diskusi Mailing list diskusi digunakan sebagai sarana diskusi dan
tanya-jawab tentang iman Katolik. List ini terbuka bagi seluruh umat Katolik Indonesia
maupun para simpatisan Katolik.
•

MAILING LIST KKIA

==> Alamat TO: < webmaster@gerejakatolik.net >
Isi/BODY : subscribe kkia Mailing list KKIA (singkatan dari Keluarga Katolik Indonesia
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Amerika dan Kanada), digunakan sebagai sarana komunikasi, khususnya bagi umat
Katolik Indonesia yang berdomisili di Amerika Serikat dan Kanada. Bagi anda yang
berkepentingan silakan turut berpartisipasi dalam list ini.
•

MAILING LIST ALL-FOR-ONE

==> Alamat TO: < webmaster@gerejakatolik.net>
Isi/BODY : subscribe all-for-one Mailing list all-for-one digunakan untuk sarana
komunikasi antar umat yang ikut berpartisipasi dalam perkembangan situs-situs website
Katolik, termasuk www.gerejakatolik.org. Nama all-for-one berasal dari suatu mailing list
yang merupakan cikal-bakal tumbuhnya berbagai website Katolik sejak awal tahun 2000
di Internet.
[[Selain informasi diatas, perlu kami tambahkan bahwa terbuka kemungkinan bagi
kelompok Katolik di mana saja, apakah itu per- paroki, kelompok mudika, persekutuan
doa dan lain-lain sebagainya, untuk memanfaatkan fasilitas mailing list yang tersedia di
www.gerejakatolik.net. Pengelola website hanya meminta agar komunikasi dibatasi
sejauh menyangkut iman dan kegiatan gerejawi dan bukan sebagai sarana ngobrolngobrol yang tidak jelas manfaatnya. Untuk itu, silakan mengirimkan email kepada
pengelola website.]]
•

e-ST.MARIA

==> http://www.pdkkstmaria.org
==> Alamat TO: <subscribe-i-kan-untuk-STMARIA@xc.org> Milis e-St.Maria ini adalah
ajang komunikasi dan diskusi anggota kelompok PDKK Muda-Mudi St.Maria Bandung,
and PDKK lain. Milis ini termasuk Milis yang cukup ramai dan topik-topik yang
dibicarakan cukup menarik, mulai dari seputar iman Katolik, Ajaran Karismatik, Ajaran
Katolik, artikel, dll, hingga topik-topik ringan seputar kehidupan anak-anak muda. Halo
kaum muda Katolik...Milis ini sangat cocok bermanfaat bagi pertumbuhan iman anda,
karena itu segeralah bergabung!

Publikasi Elektronik
•

BULETIN MUDIKA - KKIS

==> siepub@yahoo.com
==> http://members.xoom.com/mudikakkis/bulletin/ Mudika-KKIS menerbitkan sebuah
buletin bulanan berbahasa Indonesia. Isinya sangat bervariasi, mulai dari laporan
kegiatan dan pengumuman dari Mudika-KKIS, hingga kumpulan opini dan renungan.
Bila anda tertarik untuk berlangganan, langsung saja kontak dengan Komisi Publikasi
Mudika KKIS pada alamat email di atas. Mereka akan dengan senang hati menerima
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kontribusi anda. Keterangan selengkapnya tentang Buletin ini, silakan berkunjung
langsung ke alamat Situs di atas, di halaman Buletin Mudika KKIS.

Review Software
/BUKU %
•

VCD dan CD -- MULTIMEDIA KATOLIK

==> http://www.gerejakatolik.org/media/ Situs Gereja Katolik.org menyediakan sejumlah
multimedia yaitu VCD Katolik yang juga bisa diputar di komputer dengan CD ROM.
Situs ini juga menyediakan sejumlah rekaman seminar/kesaksian/katekis dalam format
Real Audio (bahasa Inggris) dari berbagai website dan sumber Katolik di Amerika
Serikat. Rekaman ini telah di bagi dalam beberapa CD berisi lebih dari 100 jam -- cukup
untuk santapan rohani bagi anda yang haus akan Firman Allah. Satu paket/set lengkap
terdapat 4 CD, a.l. Journey Home, St.Joseph Production, dan banyak rekaman lain
dengan harga yang sangat murah. Anda tertarik untuk mendapatkannya? Segera
kunjungi alamat di atas untuk informasi lebih lengkap.!! :)
•

BUKU: CATHOLICISM ON THE WEB

Judul
: Catholicsm On the Web
Penulis : Thomas C. Fox -- Copyright (c)1997 -- ISBN: 1-55828-516-4
Penerbit : Mis:Press [ http://www.mispress.com ] -- 468 Halaman
Buku "Catholicsm On the Web" adalah survey lengkap tentang Situs- situs Web yang
sangat relevan baik bagi umat Katolik maupun non- Katolik yang tertarik dengan Gereja
Katolik. Sering kita mengenal umat Katolik sebagai satu kelompok tunggal umat Kristen
terbesar di dunia dengan anggota hampir 1 miliar, namun dari 500 Situs Web yang direview dalam buku ini mengungkapkan bahwa dalam komunitas yang sangat besar ini
ternyata terdapat banyak perbedaan, aktivitas dan semangat yang mencengangkan -bahkan terkadang menimbulkan debat yang seru. Anda akan terpesona karena dari
Situs-situs web mereka kita mendapati keaneka ragaman cara umat Katolik masa kini
dalam menyatakan keyakinan, doa dan meditasi, serta partisipasinya dalam gerakan
sosial dan politik dan tindakan dalam rangka usahanya menjadi agen-agen perubahan
(baik kaum reformator maupun tradisionalis). Dengan membaca buku ini wawasan anda
akan diperluas dan anda akan ditantang untuk memahami apa artinya menjadi seorang
Katolik pada milenium baru ini.
Selain itu, buku ini juga menjelaskan bahwa ada banyak cara-cara yang betul-betul baru
yang dilakukan umat Katolik dalam mempraktekkan iman kepercayaannya. Ledakan
pertumbuhan jumlah Situs Web dan makin banyaknya jumlah orang yang memiliki
akses ke internet telah menciptakan cara-cara yang sangat baru bagi umat Katolik di
seluruh dunia baik untuk berkomunikasi satu dengan lain, maupun untuk mengenal
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komunitas orang percaya yang belum mereka kenal. Internet telah memperluas dan
tidak diragukan lagi akan semakin memperluas pengertian dasar dari "Komunitas
Katolik" dengan cara-cara yang akan mulai bisa kita bayangkan.

Konsili Vatikan Kedua mendefinisikan Gereja sebagai "Umat Tuhan". Yang ingin
disampaikan oleh buku ini dan juga dunia web adalah bagaimana keluarga besar umat
percaya ini telah dan akan menjadi sangat bergairah, penuh semangat dalam iman
percaya mereka.
Sumber: Terjemahan dari Sampul Kulit Belakang buku karya Thomas C. Fox, judul
"Catholicism on the Web"

Surat Anda
Dari: "Carlo, Manangka" <carlom@>
>Saya mengucapkan selamat ulang tahun kepada pelayanan ICW, selamat
>atas komitment yang berhasil dicapai selama dua tahun ini, selamat
>atas segala buah yang dihasilkan dari pelayanan ICW.
>Tuhan Yesus memberkati.
Dari: Ipe Brahmana <testeng1@>
>'Met Ultah buat ICW yg ke-2 (25 Jan '01)
>Terima Kasih buat ICW yang telah banyak memberi masukan buat saya
>walaupun saya belum lama bergabung. Saya punya usul (maaf kalau udah
>pernah ada yang kirim usul ini), Bagaimana kalau berita atau topik
>Mis : Natal, dimuat beberapa minggu sebelum hari H-nya agar kita
>masih ada waktu untuk menjadikannya sebagai bahan atau perbandingan
>sebelum dilaksanakan. Nach, sebentar lagi PASKAH akan datang. Gimana
>kalau dibahas lebih awal ?
>Terima Kasih dan Tuhan memberkati. Amin. Salam
Redaksi:
Amin...hanya karena kasih karunia dan kemurahan Tuhan saja ICW dapat menemani
anda. Terimakasih banyak atas dukungan doa dan semangatnya, jangan jemu
mendoakan kami supaya kami dapat melayani dengan lebih baik lagi ... :)
Usul anda baik sekali dan tentu menjadi pertimbangan kami. Nah... bagi anda yang
memiliki informasi tentang PASKAH, silakan kirim cepat-cepat ke kami... Sekali lagi
triimms..Tuhan memberkati! Atau baca edisi 58 (tentang Paskah 2000) dalam Arsip ICW
;-)
Dari: PKarm <pkarm@>
> Dear redaksi ICW, semoga ini bisa membantu dlm memberikan info sumber>sumber katolik.
>-cut- [daftar URLs]
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>dlm hal ini memberikan suatu perpustakaan yang luar biasa yang bisa
>kita buka windowsnya se-akan2 tak ada habisnya.

Redaksi:
Thanks alot buat kiriman daftar URLnya yang panjang... :) Kami senang menerimanya,
lebih panjang daftarnya lebih senang... apalagi untuk Situs-Situs bahasa Indonesia :) .
Oke! Silakan nikmati Url-Url anda dan reviewnya dalam edisi ini!! GBU

Info Terbaru
•

SITUS PELAYANAN KONSELING KEROHANIAN GEREJA MASEHI ADVENT

HARI KETUJUH - SUMATERA
>Kami informasikan, Gerera Masehi Advent Hari Ketujuh
>untuk wilayah Sumatera Kawasan Selatan
==> http://southsumateramission.faithweb.com
>memberikan pelayanan konseling kerohanian dan lainnya (untuk
>keterangan lebih lanjut boleh buka web site kami tersebut di
>atas).
>Untuk itu, mohon diinformasikan perihal situs pelayanan yang baru
>ini, demi kemuliaan bagi nama Tuhan.
[Kiriman: Eremha, Humas GMAHK Daerah SKS]
Red.: Dan "siapa lagi" yang ingin me-review situs ini ... ?? :) ??

Topik
Edisi 094: Lembaga, Organisasi dan Yayasan Kristen Edisi 095: Pelayanan Mahasiswa
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Salam Kasih
Shalom,
Salam jumpa? Kami berharap ICW menemui anda dalam keadaan sehat walafiat. Untuk
kesekian kalinya ICW siap untuk menambah wawasan anda dengan menyajikan
sumber-sumber informasi Kristen dalam dunia elektronik. Khusus untuk edisi ini ICW
akan memperkenalkan pada anda beberapa sumber-sumber informasi tentang
Lembaga/Pelayanan/Yayasan Kristen (nir-laba) yang memiliki untuk komitmen untuk
menjadi alat bagi pelebaran kerajaan Allah khususnya di bumi kita tercinta ini.
Meskipun disajikan dalam bentuk dan untuk target pelayanan yang berbeda, namun
setiap Lembaga/Pelayanan/Yayasan Kristen yang kami tampilkan pada edisi ini
memiliki visi/misi utama yang sama, yakni
memuliakan Tuhan dan melaksanakan FirmanNya. Oleh karena itu, marilah kita
bersama-sama mendukung pelayanan dari Lembaga/Pelayanan/Yayasan Kristen ini,
baik dalam doa maupun dukungan lain, agar misi yang diemban dan tujuan yang
diharapkan dapat tercapai, sehingga nama Tuhan ditinggikan di bumi Nusantara ini.

"Ayunkanlah sabit, sebab sudah masak tuaian; marilah, iriklah, sebab
“ sudah
penuh tempat anggur; tempat-tempat pemerasan kelimpahan, sebab
banyak kejahatan mereka."

—(Yoel 3:13)—

< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Yoe/T_Yoe3.htm 3:13 >
Selamat melayani,
Staf Redaksi ICW
Oh yeah -- Sorry edisi ini telat :-(
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Review Situs
Situs-Situs Lembaga, Pelayanan Dan Yayasan Kristen
•

YLSA - YAYASAN LEMBAGA SABDA

==> http://www.sabda.org/ylsa/ YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) adalah sebuah
yayasan Kristen non- profit yang bergerak dalam bidang pelayanan media elektronik
komputer. Kerinduan YLSA adalah ingin menjadi pelayan dan hamba bagi Tubuh
Kristus (masyarakat Kristen Indonesia) melalui pelayanan elektronik: "Electronic
Servants" to Christ's Body. Pelayanan YLSA bermula dari menyediakan software dan
bahan Alkitab yang dapat dipakai untuk menolong umat Tuhan menyelidiki Firman
Tuhan secara bertanggung jawab. Setelah itu YLSA mengembangkan pelayanannya
lebih jauh dengan menyediakan dan membangun sistem infrastruktur bagi pelayanan
elektronik (internet) di Indonesia. Dengan pelayanan ini YLSA berharap masyarakat
Kristen Indonesia yang ingin memanfaatkan internet sebagai alat pelayanan akan
mendapatkan kemudahan untuk menggunakannya. Sebagai salah satu bagian yang tak
terpisahkan dari pelayanan YLSA adalah, "memobilisasi" orang-orang Kristen pengguna
komputer untuk ikut ambil bagian dalam tugas "pelayanan elektronik" agar
pembangunan Tubuh Kristus, dimanapun mereka berada, dapat semakin terwujud.
Kunjungi Situs YLSA ini untuk mendapatkan informasi lebih lanjut.
•

YASUMA - YAYASAN SUMBER SEJAHTERA

==> http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/yasuma.htm Yasuma adalah Yayasan Kristen
interdenominasi yang didirikan untuk mengemban Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus.
Melalui Proyek Filipus, Program Church Planting Training (CPT), dan Proyek Filipus
Yunior, YASUMA mewujudkan kerinduannya untuk membantu semua denominasi
Gereja/Yayasan dan Orang Kristen dalam penginjilan dan pemuridan yang
berkelanjutan, khususnya melalui pelajaran Alkitab tertulis yang mereka adakan. Dalam
Situsnya, yang hanya berisi satu halaman dijelaskan tentang kerjasama antara
YASUMA dengan KIDS 33 dalam menyediakan Alkitab anak-anak bergambar lengkap
dengan bahan-bahan pelajarannya (Syeda jilid 1,2,3). Anda berminat untuk mengikuti
pelatihan YASUMA ini? Silakan kunjungi alamat Situs di atas.
•

LAI - LEMBAGA ALKITAB INDONESIA

==> http://www.alkitab.or.id/ Lembaga Alkitab Indonesia telah dikenal oleh banyak
kalangan umat Kristen karena seperti yang dijelaskan dalam situsnya, misi LAI adalah
"membantu Gereja, lembaga sosial-keagamaan, perorangan, umat kristiani dari semua
denominasi dalam menjalankan fungsi Gerejawi mereka mewujudkan persekutuan,
kesaksian dan pelayanan di Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya dengan
menyediakan Alkitab dan bagian-bagiannya". Melalui Situsnya anda juga bisa melihat
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hasil- hasil penterjemahan Alkitab ke dalam bahasa-bahasa suku di Indonesia. Untuk
mengetahui produk-produk Alkitab terbaru dari LAI anda bisa klik ke halaman "Terbitan
Baru". Selain itu Situs LAI juga menampilkan informasi-informasi tentang bagimana
menjadi Sahabat Alkitab, informasi terakhir tentang LAI dalam Majalah LAI (Oktober
2000), Mengenal Alkitab, Ruang Tanya Jawab, dan khususnya tentang Etika
Pengutipan. Beberapa bagian Situs ini masih dalam pengembangan. Untuk anda yang
ingin mengenal LAI lebih dekat, silakan berkunjung di Situs ini.
•

PGI - PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA

==> http://www.pgi.or.id/ Situs PGI merupakan salah satu wujud kerinduan PGI untuk
membentuk jaringan komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan umat kristen masa kini,
khususnya bagi gereja-gereja yang bernaung sebagai anggota PGI. Di dalamnya anda
dapat menemui beberapa informasi penting misalnya informasi tentang data-data dari
70 denominasi gereja anggota PGI di Indonesia. Selain itu terdapat juga arsip majalah
gerejawi yang diterbitkan oleh PGI. Dalam rangka memberi kesempatan bagi gerejagereja memasuki era komunikasi elektronis, LITBANG PGI merencanakan untuk
membuka forum dialog yang mendiskusikan tentang masalah-masalah politik gereja,
teologia, masyarakat dan hubungan antar agama. Namun sayangnya, dari homepage
mereka, Situs PGI "Last Update: Maret 1999." Untuk informasi lebih lengkap klik alamat
di atas.
•

YAMARI - YAYASAN MARTURIA INDONESIA

==> http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/yamari.htm Yayasan Marturia Indonesia,
adalah sebuah Lembaga Kristen yang bersifat interdenominasi dan bergerak dalam
bidang Pekabaran Injil dan Pembinaan Rohani. YAMARI ini bertujuan memenuhi
Amanat Agung Tuhan Yesus Kristus di Indonesia baik di kota, desa maupun
pedalaman. Anda dapat mengenal YAMARI lebih lanjut melalui fasilitas webring dari
Situs Sahabat Surgawi, atau langsung klik alamat di atas. Halaman tersebut akan
menjelaskan dengan tuntas tentang siapakah YAMARI, apa sajakah Pelayanan
YAMARI, juga beban-beban doa dan informasi pelayanan mereka di beberapa daerah
di Indonesia. Silakan berkunjung.
•

AYUB - ASOSIASI YAYASAN UNTUK BANGSA

==> http://www.ayub.org/ Melalui Situs ini anda dapat berkenalan dengan AYUB
(Asosiasi Yayasan Untuk Bangsa), sebuah asosiasi interdenominasi yang dibentuk
dengan tujuan dasar menyatukan visi dan misi Yayasan/Organisasi/ Lembaga Kristen di
Indonesia supaya mereka dapat menjadi sumber/ saluran berkat bagi orang-orang
percaya. Tidak terlalu banyak informasi yang dapat ditemukan dalam Situs AYUB
karena isinya sangat singkat, yang memberi penjelasan tentang siapakah mereka
(About), Visi dan Misi mereka (Vision and Mission), dan alamat kontak, itu saja. Silakan
40

ICW 2001

menghubungi alamat kontak atau nomor telepon dalam Situs AYUB bila anda ingin
mengetahui lebih banyak tentang asosiasi yang dikelola oleh Ir. Ciputra ini.
•

YASKI - Christ to the World by Radio

==> http://www.yaski.co.id/ YASKI atau FEBC (Far East Broadcasting Company)Indonesia adalah suatu badan Kristen inter-denominasional, non politik dan nonkomersil yang bergerak dalam pelayanan radio amatir di Indonesia. Bekerjasama
dengan FEBC Internasional, YASKI berusaha melaksanakan tujuan memberitakan Injil
dan membina kerohanian para warga gereja di Indonesia. Dari halaman
"Sejarah_YASKI" (dalam Homepage YAKSI) dapat diketahui sedikit informasi tentang
Pendiri, Badan Pengurus, Misi, Aktifitas, hingga Pelayanan Radio YASKI. Anda juga
dapat mengetahui bagaimana Hubungan YASKI dengan FEBC, Follow Up, dan
Hubungan dengan Masyarakat. Nah, untuk tahu lebih banyak tentang YASKI, silakan
mengunjungi halaman-halaman yang lain dari Homepage YASKI yang memakai dua
bahasa pengantar ini, (Indonesia dan Inggris).
•

YPI - YAYASAN PULIHKAN INDONESIA (INDONESIAN RESTORATION
MINISTRIES)

==> http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/1467/
==> http://welcome.to/indorest/ Yayasan Pulihkan Indonesia ini adalah sebuah yayasan
yang sebagian besar pelayanannya ditujukan pada orang-orang yang tinggal di daerah
pedesaan Indonesia. Target dan sasaran dari pelayanan YPI dijelaskan dalam Situs
Web mereka, yakni Pembinaan Gereja di pedesaan, daerah transmigrasi, dan
pedalaman/masyarakat suku terasing, juga melayani masyarakat yang terkena musibah
seperti bencana alam, paceklik, dan akibat kerusuhan. Pelayanan-pelayanan tersebut
mereka kerjakan dengan menggunakan beragam program/aktifitas yang juga dapat
anda baca secara lengkap dalam Situs YPI. Informasi lain yang ada dalam Situs YPI
adalah Berita, Jadwal, dan Para Pengerja YPI. Silakan berkunjung kami yakin anda
akan disambut dengan hangat.
•

RTM - REVIVAL TOTAL MINISTRY

==> http://revivaltotalministry.or.id/rtm/ RTM berdiri 1985, sebuah asosiasi Kristen
interdenominasi yang ada di kawasan Bandung. Tujuan utama pelayanan RTM adalah
Memperkenalkan Firman Tuhan, dan melatih orang-orang percaya untuk melayani jiwa
yang terhilang. Dalam Situsnya yang cukup besar terlihat jelas bentuk- bentuk dari
pelayanan RTM, baik pelayanan secara online (Revival Mailing List, KPP Online, dan
Seminari-NET) maupun pelayanan dalam dunia nyata seperti RDSB (Rumah Doa
Segala Bangsa), dan Pelayanan Desa. Untuk memperlengkapi pelayanan mereka,
Situs RTM ini juga menambahkan beberapa fasilitas yang bisa dinikmati secara online
seperti Firman Tuhan, Kesaksian, Kidung Pujian, Renungan Harian, serta Buku & Kaset
41

•

ICW 2001

KIDS 33

==> http://www.kids33.co.id/ KIDS 33 adalah suatu wadah pelayanan interdenominasi
yang mengkhususkan diri dalam pelayanan media rohani anak dan remaja. KIDS 33
rindu menjadi berkat bagi anak dan remaja di seluruh dunia, khususnya di Indonesia.
Pelayanan ini diwujudkan dengan menyediakan media rohani (audio, video, buku,
software, games, pementasan, bahan sekolah minggu) yang sesuai dengan ajaran
KRISTUS, sehingga anak- anak mampu mengembangkan kreativitas dan pengenalan
mereka terhadap KRISTUS. Lewat Situs ini anda juga dapat berkenalan dengan Rot-rot
dan Kan-kan, boneka Roti dan Ikan yang setia mengadakan kunjungan pelayanan ke
berbagai daerah di Indonesia. Aktivitas, pelayanan dan foto-foto kegiatan Rot-rot dan
Kan-kan dapat dinikmati juga dalam Situs ini. Yuk segera kunjungi Situs yang lumayan
"keren" ini...!!
•

MEBIG - MEMORY BIBLE GAME

==> http://www.geocities.com/sudi_ariyanto/MEBIG_Indonesia.html Salah satu bentuk
Pelayanan untuk anak-anak yang dapat dijumpai secara online adalah pelayanan
MEBIG Indonesia. Dalam Situsnya, MEBIG (Memory Bible Game) menjabarkan materimateri yang diperlukan oleh Guru-guru Sekolah Minggu (GSM) untuk menolong anakanak senang ke gereja, mendengar firman Tuhan, bertumbuh dan mau melayani.
Karena itu, Situs MEBIG menyediakan informasi selengkap-lengkapnya, mulai dari Kuis
Perjanjian Baru, Permainan asli produksi MEBIG, hingga Contoh Kurikulum Pembinaan
GSM. Sedangkan bagi para guru/ pelayan anak MEBIG menyediakan Forum
komunikasi antar_pelayan, memberikan Jadwal Pelayanan, Jadwal Seminar MEBIG
tahun 2001 di Jakarta, Bandung, Malang, Surabaya dan Denpasar. Mari memandang
anak-anak sebagai "jiwa-jiwa" yang juga memerlukan keselamatan.
•

GSMF - GOD SET ME FREE!

==> http://members.theglobe.com/godsetmefree/GSMF/ Pelayanan "God Set Me Free!
(GSMF) adalah pelayanan yang membantu menyadarkan khalayak bahwa ada harapan
bagi seorang Kristen homoseksual untuk dibebaskan dari kecenderungan
homoseksualitasnya. Pelayanan GSMF bersifat interdenominasi dan melalui Situs ini
GSMF menguraikan dengan jelas langkah-langkah yang harus diambil oleh
Gereja/keluarga/atau masyarakat Kristen untuk melayani dan mengasihi mereka yang
terjerat homoseksualitas. Dalam Situsnya GSMF menekankan bahwa orientasi
pelayanan mereka bukan hanya membantu mantan homoseks saja, namun juga
memberikan informasi lengkap seputar pertumbuhan rohani Kristen. Dibuktikan dengan
adanya menu-menu: 14 Langkah, Firman Yang Hidup, Kesaksian Webmaster,
Kecanduan Pornography?, Renungan Bulanan, Pengajaran, Partner Doa, dan
Renungan Bulanan 2. Bahkan disedikan juga Ruang Kesaksian, Clip Art Kristen,
Cerber, Persahabatan, Humor, Pemikiran, Update, Berita, Aspek Sosial, Aspek
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Science, Petikan Sejuk, FAQ, dan Daftar Pustaka. Mengenai sikap yang harus diambil
untuk mengasihi mantan homoseks, Situs GSMF ini memberikan petunjuk secara
lengkap jika anda adalah Gembalanya, jika anda adalah Orangtuanya atau jika anda
adalah sahabatnya. Sangat oke, bukan? Yuk segera surf Situs GSMF yang sangat
cool..!! ini :)
•

ABORSI.NET

==> http://www.aborsi.net/
==> http://www.aborsi.net/forum-diskusi.htm
==> http://www.aborsi.net/forum-informasi.htm "Cintailah Kehidupan" adalah motto dari
Aborsi.Net. Tentu saja isi Situs yang dikelola oleh saudara-saudara seiman kita ini
bukanlah petunjuk-petunjuk untuk melakukan aborsi, melainkan sebaliknya, Situs ini
sangat mengecam dan sangat tidak setuju dengan kegiatan aborsi. Terbukti dari
informasi yang dipaparkan tentang Definisi, Statistik, Alasan, Pelaku, Tindakan, Contoh,
Resiko, hingga Hukum & Aborsi, juga bagaimana pandangan Agama & Aborsi, ruang
Tanya Jawab, Solusi, dan Artikel-artikel. Bukan itu saja, Situs ini juga memberikan
wadah pada para pengunjung yang untuk berdiskusi dan berbagi informasi seputar
masalah aborsi dengan pengunjung yang lain lewat Forum Diskusi dan Forum Informasi
yang disediakan oleh Aborsi.Net.
•

NAFIRI ALLAH TERAKHIR - LEMBAGA PELAYANAN PONDOK HAYAT

==> 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
belum cukup dikenal oleh kalangan umum. 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.
•

YASIMAN - YAYASAN PANTI ASUHAN KRISTEN IMANUEL

==> http://lightning.prohosting.com/~yasiman/ Yayasan panti asuhan Kristen Imanuel ini
berada di Palu, Sulawesi Tengah. Melalui Homepage YASIMAN kita dapat berkenalan
langsung dengan Yayasan ini tanpa harus terbang ke Sul-Teng... ;) Bahkan kita juga
dapat mengenal anak-anak yang diasuh di sana, dapat melihat aktivitas mereka, dan
dapat membantu mereka. Dapatkan informasi- informasi tentang hal-hal tersebut di
halaman Sejarah, Daya Tampung, Aktivitas, Data Anak, Status, dan Harapan Kami.

Yayasan Umum yang Bergerak di Bidang Sosial
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==> http://www.ycab.net/
==> http://www.yadanet.com/ "Yayasan Cinta Anak Bangsa (YCAB) atau YADA (Youth
Against Drug Abuse), adalah sebuah lembaga sosial kemasyarakatan yang independen
dan non-profit yang bergerak di bidang pencegahan (prevensi) penyalahgunaan
narkoba. Didirikan karena adanya kepedulian yang mendalam terhadap makin
banyaknya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Tujuan YCAB adalah
mempromosikan gaya hidup bebas narkoba yang direalisasikan melalui kampanye
melalui sekolah dan media masa..." begitulah sekilas informasi tentang YCAB yang ada
dalam Situs Web mereka. Selain itu, dimuat pula informasi aktivitas dan kegiatan YCAB
seperti informasi seminar, laporan kegiatan, juga liputan berita-berita yang berhubungan
dengan Narkoba. Bila anda peduli dengan anak muda agar bebas narkoba dan rindu
untuk menolong mereka, dukunglah YCAB, caranya? Silakan kunjungi Situs YCAB di
atas.

Review Milis
•

YAYASAN BINA AWAM

Berikut ini informasi dari eYBA Admin <owner-i-kan-untuk-yba@> :
>Nama milis :: i-kan-untuk-yba@xc.org
>Sifat Keanggotaan :: terbuka dengan men-subscribe
==> Alamat Redaksi :: yba@melsa.net.id
==> Untuk mendaftar :: join-i-kan-untuk-yba@xc.org
==> Untuk berhenti :: leave-i-kan-untuk-yba@xc.org (unsubscribe)
==> Dokumen info :: info-e-yba@xc.org
==> Administrator :: owner-i-kan-untuk-yba@xc.org
==> Alamat Situs :: http://yba.in-christ.net atau
==> http://www.in-christ.net/yba atau
==> http://www.yabina.org
>Waktu pengiriman :: Hampir setiap hari.
>Tujuan/visi/misinya :: Menyediakan forum komunikasi untuk membahas
> masalah-masalah aktual yang menyangkut iman
> dan kehidupan bermasyarakat yang ditinjau
> secara alkitabiah.
>Materi yang dikirim :: Bahan-bahan berupa info, artikel, renungan, diskusi, makalah
dll.
>Deskripsi Singkat ::
> Berbeda dengan milis pada umumnya yang merupakan forum diskusi,
> milis ini merupakan pelengkap homepage Yayasan Bina Awam yang
> juga bersifat dua arah, namun anggota tidak secara langsung
> masuk dalam forum diskusi melainkan secara tidak langsung dimana
44

ICW 2001

> pertanyaan-pertanyaan yang masuk akan dikumpulkan dalam bentuk
> 'Diskusi / Tanya-Jawab'. Selain milis, di samping homepage,
> mulai tahun 2001 juga tersedia pendidikan teologia maya atau
> YBA-maya yang hanya dapat diikuti secara terbatas untuk para
> pelanggan. Bahan-bahan yang dikirimkan lebih banyak daripada
> milis termasuk Makalah Sahabat Awam dalam bentuk maya, Kursus
> Alkitab & Teologia, dan Makalah Seminar, yang berguna untuk
> melengkapi mereka yang rindu melayani. Dalam tiga tahun sejak
> 1998, homepage YBA telah dikunjungi lebih dari 11 ribu kali.

Stop Press
•

UCAPAN CANTIK...TRIMS BANYAK... ;)

Subject: Selamat Hari Ulang Tahun!
Segenap redaksi ICW mengucapkan banyak terima kasih atas kiriman ucapan Ultah.
Kiranya doa anda akan senantiasa menyertai pelayanan kami di tahun 2001 ini. PTL
(Praise The Lord)!!
Dari: "Oyang Seseray" <oyang_seseray@>
>Dear ICW,
>Kami mau ucapkan:
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UUUU U UUUU U UUUUU U U UUUUU UUUU
U U U U U U U U U U U U
U
U U U U U U U U U U U U U U
UUUU U U U U U U UUUU U U UUU

> May God bless you and your ministry.
> Salaam
> Keluarga Seseray
Dari: P. A. Siboro <pas@>
>Selamat Ulang Tahun ICW, semoga semakin maju atas berkat-Nya.
>Salam hangat dalam kasih Yesus
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Dari: Ipe Brahmana <testeng1@>
>'Met Ultah buat ICW yg ke-2 (25 Jan '01)...
>Terima Kasih buat ICW yang telah banyak memberi masukan buat saya
>walaupun saya belum lama bergabung... Terima Kasih dan Tuhan memberkati. Amin.
Salam
Dari: djopan-mdo <djopan@>
>Pengurus dan Pengelola ICW ykk dalam Kristus Yesus,
>Syaloom !
>Bersama ini saya bersama keluarga mengucapkan :
> Selamat Ulang Tahun yang ke-II kepada
> Indonesian Christian Webwatch (ICW).
>Semoga pada tahun yang akan datang pelayanan ICW akan semakin baik
>dan diberkati Tuhan, sehingga melalui publikasi alamat2 URL dan
>milis2 Kristen yang disajikan oleh ICW, akan membuat semakin banyak
>orang yang berstatus "Kristen" menjadi orang Kristen yang sejati ->berbalik kepada Tuhan dan menjadi Anak-anak Tuhan --, serta semakin
>banyak orang sebelumnya menolak dan menghujat "Yesus Kristus",
>berbalik dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Dari: "duma octavia fransisca panggabean" <dumagabe@>
>For all ICW staffs,
>congratulations on your second year of sharing your services with
>us. Happy Birthday, ICW. God bless you all.

Surat Anda
Dari: ab chris <abchris@>
>Shalomm...
>Saya merasa sangat diberkati dengan kehadiran ICW. Saya punya usul
>ICW menampilkan info tentang tempat-tempat atau organisasi yang
>memberikan beasiswa kpd mhs tak mampu, khususnya yang kristiani.
>So, jangan yg rohani saja, tapi secara jasmani juga jadi berkat
>salam...
Redaksi:
Trims, untuk usulannya. Nah, mungkin ada pembaca ICW yang punya info buat Sdr.
Chris??? Kami tunggu !!
Dari: zwingly@
>Salam Sejahtera,
>Terima Kasih untuk Redaksi atas pelayanan di tahun 2000 dan upaya
>meneruskan pelayanan di tahun 2001. Semoga Tuhan Yesus memberkati.
>Zwingly ingin tahu, apakah pernah direview tentang pelayanan kampus?
>Kalo sudah pernah, bolehkah dikirimkan ke Zwingly? Kalopun belum,
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>tentunya ini menjadi usulan Zwingly. Terima Kasih, Salam Kasih,
>zwingly
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Redaksi:
Thanks untuk doanya... :) Tentang pelayanan kampus (mahasiswa), ICW pernah
mengulasnya (silakan lihat di indeks edisi-edisi sebelumnya), namun sangat kebetulan
bahwa edisi minggu depan (Edisi 095) ICW akan mengulas lagi dengan lebih lengkap
dan lebih siiiip...Nah, tinggal tunggu tanggal mainnya ya...atau bila Sdr. Zwingly punya
informasi buruan kirim ke Redaksi ICW ya...GBU!

Info Terbaru
•

PURBALINGGA BERMAZMUR

Dari: "GBI SAMUEL Jl.Kp Sarengat PURBALINGGA" <gbipbg@>
>Shallom
>Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kasih atas peluncuran situs:
==> http://www.purbalinggabermazmur.8m.com
>pada bulan Desember 2000 yang lalu. Adalah sebuah sukacita yang
>besar bagi kami apabila Anda berkenan ikut membantu Pekerjaan Besar
>yang sedang Allah lakukan di kota Purbalingga ini. Kami tentu
>akan sangat berterimakasih apabila Anda ikut menyampaikan informasi
>tentang situs purbalinggabermazmur.8m.com ini kepada yang lain.
>Kami juga menanti kabar dari Anda untuk bisa menjalin kerjasama
>melalui keberadaan situs ini, yaitu bisa dengan cara pemasangan
>banner maupun pemuatan link tentang situs yang Anda miliki.
>Terimakasih atas perhatiannya. Kiranya Tuhan Memberkati kita
>senantiasa, agar kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang
>lain. Shallom
•

KERAPATAN GEREJA PROTESTAN MINAHASA (KGPM)

Dari: Pnt. Petrus M. Tangkilisan Jr. - "MASTERINDO GROUP" <pmt@>
>Yth. Staff Redaksi ICW,
>Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
>Dalam kesempatan ini perkenakanlah kami dari sekretariat KGPM
>Sidang Jemaat Sejahtera, ingin memberitahukan bahwasanya kami
>telah memiliki website sebagai media informasi antara jemaat
>kami dengan detail sebagai berikut ini.
>Nama : Kerapatan Gereja Protestan Minahasa (KGPM) Sidang Jemaat Sejahtera
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>Alamat :
==> http://kgpmsejahtera.homestead.com/kgpm.html
==> < kgpmsejahtera@homestead.com > atau
==> < kgpm_sejahtera@hotmail.com >
>Demikian pemberitahuan dari kami, Bapa Surgawi memberkati kita
>Sekalian, terima kasih.
•
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PEMBAHARUAN SITUS MENARA21.COM

Dari: "Customer Service" <cservice@>
>Salam Sejahtera,
>Mohon dapat diinformasikan kepada Komunitas ICW, dimana situs kami
>mengalami pembaharuan khususnya untuk Link Agenda.
==> www.menara21.com/agenda/
>Link ini berisi daftar acara khusus gereja-gereja atau komunitas
>Kristen (persekutuan), dibagi berdasarkan Propinsi di Indonesia.
>Pelayanan ini diberikan secara gratis. Untuk membantu suksesnya
>acara tersebut. Setidaknya Komunitas kami, keluarga Menara21.com
>dapat mengikuti atau memberikan andil yang berarti sebagai mediator
>acara tersebut. Dengan diketahuinya penyelenggaraan suatu acara,
>maka dapat digunakan untuk menjangkau jiwa-jiwa di sekitar lokasi.
>Silahkan melakukan pendaftaran di Link tersebut di atas melalui
>Form yang telah disediakan. Semoga dapat menjadi berkat untuk
>saling berbagi. Sehingga gereja atau komunitas Kristen di indonesia
>semakin berkembang. Terimakasih. Tuhan memberkati.
•

FEEDBACK DARI ICW Edisi 093 -- SUMBER-SUMBER INFORMASI KATOLIK

Dari: anton <p_anton@>
>international Catholic website -->
>Catholic Information Network
==> http://www.cin.org
>Catholic World News
==> http://www.cwnews.com
•

UPDATE SITUS

( Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm )
Nama

: Warta Gereja Bethany - Bogor
48

Email

:

< paul@ >
==> URL : http://www.bethany-bogor.org/artikel/warta
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Nama

: Kumpulan Renungan
< bebeqs@ >
Email
:
==> URL : http://www.krenungan.org
saya ingin memeritahukan perubahan URL untuk homepage kumpulan
Komentar : renungan. Sekarang berubah dengan design baru dan isi yang sudah
diperbaharui

Topik
ICW Edisi 095: Pelayanan Mahasiswa ICW Edisi 096: Web Hosting/Valentin
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ICW 095/Februari/2001: Pelayanan
Mahasiswa
Salam Kasih
Shalom...

Tema ICW edisi ini adalah tentang PELAYANAN MAHASISWA, kami yakin banyak
pembaca ICW yang membutuhkan informasi ini!
"Halo, halo mahasiswa Kristen di Indonesia!! Bagaimana kabar anda dan pelayanan
kampus anda?" Kampus adalah salah satu "ladang" pelayanan yang sangat subur dan
di sana dibutuhkan banyak pekerja karena banyak tuaian telah menguning.
Pertanyaannya: siapkah anda menjadi pekerjaNya?
Dalam Edisi ini kita akan banyak mendapat banyak informasi dari berbagai Situs
Persekutuan dan Pelayanan Mahasiswa. Melalui informasi-informasi mereka kita akan
melihat betapa penting dan strategisnya pelayanan Firman Tuhan di kampus-kampus.
Di sanalah kita menemukan mahasiswa-mahasiswa Kristen dan para alumni bersamasama satu suara memanggil kaum muda untuk "bersedia dipakai Tuhan selagi masih
muda". Oleh karena itu marilah kita dengan sepenuh hati mendukung pelayanan
mahasiswa Kristen agar dipakai Tuhan untuk menyalurkan kasih dan anugerah-Nya.
Melalui mereka biarlah nama Kristus ditinggikan dan dimuliakan!
Oke...Selamat menikmati sajian minggu ini...
Dalam Kasih-Nya,
Staf Redaksi ICW
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Review Situs
•

PERSEKUTUAN KRISTEN ANTIOKHIA
==> http://members.tripod.com/Antiokhia_Hamburg/ Persekutuan Kristen ini
berdiri tahun 1998 atas inisiatif beberapa mahasiswa Indonesia yang sedang
belajar di kota Hamburg, Jerman. Hingga kini anggota Persekutuan Kristen
Antiokhia ini berkembang tidak hanya terbatas bagi kalangan mahasiswa saja.
Bila anda berkunjung ke Situs Web yang cukup cantik ini maka anda dapat
melihat lebih dekat kegiatan persekutuan yang memegang teguh teologi
Reformed. Daftar menu yang ada dibagi dalam sembilan bagian. Salah satu
diantaranya adalah halaman "Sekilas Antiokhia" dimana anda dapat membaca
secara detil latar belakang, visi/misi persekutuan dan pengakuan iman mereka.
Informasi kegiatan ditampilkan di halaman "Kegiatan" dan "Info Persekutuan".
Menu-menu lain yang tak kalah menarik adalah Kontak Anggota, Retret
Pemulihan, Artikel, Studi di Jerman, dan juga disediakan daftar Link yang
panjang ke beberapa sumber informasi Kristen lainnya. Selamat berkunjung!

•

PMK STT TELKOM - SEKOLAH TINGGI TEKNIK TELKOM BANDUNG
==> http://www.angelfire.com/id/pmkstttelkom/ Menciptakan alumni Kristen
sebagai murid Kristus yang siap menjadi berkat di bidang telekomunikasi adalah
kerinduan dari PMK STT Telkom. Dalam Situsnya dijelaskan lebih lanjut tentang
Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Kegiatan, dan Alumni. Selain itu di dalam
menu disebutkan pula: Kelompok kecil, Natal, Buletin PMK, Pelayanan ekstern,
Mailing List, dan Dana PMK (tapi sebagian masih dalam taraf pembangunan).

•

PMK IPB - INSTITUT PERTANIAN BOGOR
==> http://pmkipb.homepage.com/
Sekarang kita beralih ke Bogor...:), secara online kita akan berkenalan dengan
rekan-rekan Mahasiswa anggota Persekutuan Mahasiswa Kristen Institut
Pertanian Bogor (PMK IPB). Kita dapat melihat apa yang menjadi dasar
kerinduan pelayanan rekan-rekan di IPB ini melalui halaman-halaman pertama
Situs ini, yaitu halaman "Dasar, Visi dan Misi Pelayanan". Melalui halaman
"Karakteristik" kita dapat mempelajari karakter dan pola pelayanan PMK IPB dan
halaman ketiga adalah halaman "Organisasi" yang menjelaskan tentang struktur
organisasi PMK IPB secara lengkap.

•

PMKJ - PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN JAKARTA
==> http://members.tripod.com/pmkj/pmkj.htm
Situs PMKJ, milik Persekutuan Mahasiswa Kristen Jakarta ini adalah sebuah
persekutuan mahasiswa yang ada di bawah bimbingan PERKANTAS
(Persekutuan antar Universitas) Jakarta. Dalam Situs yang cukup lama tidak diupdate ini... :( dapat ditemui ada lima halaman; Bible Study, PPM (Paket
Pembinaan Mahasiswa), PD (Pertemuan Doa), Interdenominasi, dan Pengurus
PMKJ. Namun sekalipun beberapa informasi di dalam Situs ini tidak up to date,
kita masih dapat belajar teori Interdenominasi yang diuraikan dengan lengkap
dalam Situs PMKJ ini.
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•

PMKS - PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN SEMARANG
==> http://papanberita.com/perkantassmg/
Bila anda berkunjung ke Semarang, jangan lupa mampir ke markas PMKS
(Persekutuan Mahasiswa Kristen Semarang), atau bila terlalu jauh, anda bisa
berkunjung saja di Situsnya! PMKS berada di bawah naungan pelayanan
mahasiswa PERKANTAS Semarang. Informasi khusus dan lengkap tentang
PMKS dapat anda baca di halaman "Pelayanan Mahasiswa". Di halaman ini
anda juga dapat membaca sejarah berdirinya PMKS, laporan dari Minikamp VI,
laporan Kamp Nasional Mahasiswa, daftar pengurus PMKS, aneka kegiatan
hingga foto-foto pengurus PMKS yang baru. Oke...sama-sama mampir ke PMK
Semarang yuk... :)

•

PD STTS - PERSEKUTUAN DOA STTS
==> http://homepage.stts.edu/~hendrik/
Persekutuan Doa STTS (PD STTS) adalah Persekutuan Mahasiswa Kristen
STTS yang berasal dari berbagai denominasi dan aliran gereja. PD ini berharap
bahwa persekutuan ini dapat menjadi wadah bagi mahasiswa Kristen untuk
bertumbuh dalam Firman Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, dan belajar
melayani Tuhan di STTS. PD STTS ini tidak bernaung di bawah gereja atau
lembaga/yayasan tertentu, melainkan di bawah Unit Kegiatan Kerohanian Kristen
Senat Mahasiswa STTS. Kegiatan dan pelayanan mereka dapat kita simak
bersama-sama melalui Situs Web PD STTS ini, yang secara sederhana
mengelompokkan informasinya dalam 5 halaman, yakni halaman Home, Tujuan
PD STTS, Visi & Misi, Kegiatan PD STTS, dan Ladang Pelayanan. Oke! Simak
informasi lengkap mereka dengan berkunjung ke alamat di atas.

•

PDFH - PERSEKUTUAN DOA FAKULTAS HUKUM UKM UNIVERSITAS
AIRLANGGA
==> http://members.spree.com/college/pdoa_hukum/
Situs yang lahir dari Persekutuan Doa Fakultas Hukum ini diharapkan dapat
menjadi media untuk bertukar informasi antara anggota PDFH dengan alumni
dan para simpatisannya. Di dalam Situs PDFH ini disediakan enam ruang bagi
para pengunjung dan anggotanya, yaitu: Ruang Saran dan Kritik buat PDFH,
Ruang Tolong Menolong, Ruang Keakraban, Ruang Informasi, Ruang Artikel,
Ruang Khotbah (tersedia catatan-catatan khotbah yang disampaikan di
Persekutuan Doa Fakultas Hukum maupun tempat lain yang dirasakan relevan
dan bermanfaat bagi para pembaca). Untuk berkunjung, silakan klik alamat di
atas.

•

ANGKATAN ONLINE - BULETIN PERSEKUTUAN OIKOUMENE FISIP UI
==> http://www.in-christ.net/angkatan/
ANGKATAN adalah buletin Kristen bulanan yang diterbitkan oleh PO FISIP UI.
Dipakai sebagai sarana pembinaan kerohanian mahasiswa FISIP UI dan sarana
komunikasi civitas akademika FISIP UI, baik antar mahasiswa dan/atau alumni
FISIP UI. Halaman indeksnya berisi daftar staf Redaksi dari buletin ANGKATAN,
di bagian atas terdapat link ke Arsip buletin, dan di bagian paling bawah terdapat
link ke halaman About Us. Arsip buletin ANGKATAN yang terpasang di Situs ini
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adalah bulan September, Oktober, dan November 2000 dengan format yang
keren dan selalu berbeda tiap edisi. Namun lebih dari itu, isi buletin ini juga
cukup berbobot dan perlu dibaca oleh para mahasiswa Kristen. Oke...yuk segera
berkunjung ke Situs ini. [[Sumbangsih karya intelektual baik berupa renungan,
refleksi, artikel konstruktif, sharing, maupun cerpen dan seni goresan karikatur,
anekdot, puisi, dll, yang dilandasi dengan pengenalan yang baik akan Firman
Tuhan, dapat dilayangkan melalui <po_fisip_ui@yahoo.com> atau langsung
disampaikan kepada redaksi ANGKATAN]].
•

PPPM GLORIA - PUSAT PELATIHAN PELAYANAN MAHASISWA "GLORIA"
==> http://www.glorianet.org/diklat/PPPM/
PPPM bukanlah persekutuan mahasiswa namun sebuah wadah yang menjadi
pusat pelatihan bagi para pelayan mahasiswa. Karena PPPM adalah proyek dari
Yayasan Gloria Yogyakarta, maka informasi tentang PPPM terpasang di Situs
Glorianet. Jadi sembari anda berkunjung ke Situs Glorianet, silakan mampir ke
halaman PPPM, atau untung langsung anda bisa klik alamat URL di atas. Dalam
bagian ini PPPM membagi informasinya dalam beberapa halaman yakni
halaman Latar Belakang, Tujuan, Pola dan Metode, Administrasi Umum,
Kurikulum, Fasilitas, dan Rule/Peraturan.

•

GEMA - GEREJA MAHASISWA BANDUNG
==> http://www.gema.or.id/
==> http://www.tou.com/host/Gema/ [server di Amerika]
Saat ini Homepage/Situs GEMA (Gerakan Mahasiswa) Bandung menggunakan
server di Indonesia dan di Amerika dengan jangka waktu update maksimal 2
bulan sekali. Dalam Situs GEMA ini anda akan menjumpai Info Gress!!, GEMA
Web Email, Kalender GEMA, Aktivitas GEMA, Pamflet, Info GEMA, Mengenal
GEMA, Mailing List, Buku Tamu, Kritik dan Saran, Komunitas Katolik, Bandung,
Jagat Jembar, dan Arsip.

•

KMK BINUS - KELUARGA MAHASISWA KATOLIK BINA NUSANTARA
==> http://www.geocities.com/CollegePark/Quad/9500/
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. Situs ini adalah salah satu cara KMK Binus mencapai sasaran/tujuan di atas.
Namun bukan hanya itu, KMK Binus juga membangun sebuah Milis Forum
Diskusi (Simak dalam Kolom

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e-MAHASISWA
==> Untuk mendaftar: <subscribe-i-kan-untuk-mahasiswa@xc.org> Milis ini
merupakan ajang diskusi bagi para mahasiswa Kristen Indonesia, baik yang
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sedang 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 menolong
mahasiswa agar tetap berpegang teguh pada Firman Allah dalam menghadapi
perkembangan jaman dan meningkatkan semangat kebersamaan para
mahasiswa Kristen. Topik- topik yang lagi hangat diberitakan di mas media juga
tidak lepas dari sorotan diskusi mereka. Ajang diskusi ini terbuka juga bagi para
alumni yang masih terbeban untuk pelayanan mahasiswa.
•

MILIS NAVIGATOR
Milis ini adalah milik pelayanan Para Navigator dan dipakai sebagai sarana
bertukar informasi dan sharing pelayanan antar anggota pelayanan Para
Navigator Indonesia dimanapun mereka berada. Tujuan dari Milis diskusi eNavigator ini adalah: memperlengkapi dalam pemuridan dan menjadi media
berita pelayanan Navigator. Milis ini cukup sibuk dengan diskusi-diskusi yang
diarahkan untuk membina anggotanya menjadi murid-murid Kristus, khususnya
bagaimana menolong mereka mengkontekstualisikan pelayanan pemuridan di
'lingkungan' masing-masing. Ada dua jenis Milis Navigator yang tergabung dalam
sistem I-KAN, yakni e-Navigator dan e-Navigator Alumni;

Milis e-NAVIGATOR Keanggotaan: Terbatas anggota pelayanan Para Navigator
Indonesia
==> Untuk informasi: <owner-i-kan-untuk-navigator@xc.org>
==> Untuk bergabung: <subscribe-i-kan-untuk-navigator@xc.org>
Milis e-NAVIGATOR (Alumni) Keanggotaan: Terbatas alumnus Navigator ITB
==> Admin/Owner : Setyabudi <owner-i-kan-untuk-navs-alum@xc.org>
==> Untuk bergabung: <subscribe-i-kan-untuk-navs-alum@xc.org>
•

PMK-L - PERSEKUTUAN MAHASISWA KRISTEN ITB

==> Untuk bergabung To: <majordomo@ITB.ac.id>
dengan BODY/Pesan : subcribe pmk
==> Untuk informasi To: <henrym@students.ITB.ac.id>
PMK-L adalah sebuah forum diskusi bagi mahasiswa Kristen dan alumni PMK-L ITB. Di
forum ini mereka berbagi penerapan Firman Tuhan dalam pengalaman-pengalaman
hidup sehari-hari, baik dalam hidup pribadi, atau kehidupan kampus dll. Selain itu
mereka juga berbagi prinsip- prinsip kehidupan, pergumulan doa dan saling
mendoakan, serta bagaimana melaksanakan amanat agung Kristus. Jika anda adalah
anggota/mantan PMK mahasiswa ITB, inilah tempat untuk anda bergabung!
•

PMK SEKOLAH TINGGI TEKNOLOGI TELKOM BANDUNG
==> http://www.angelfire.com/id/pmkstttelkom/
==> <owner-pmkstttelkom@onelist.com>
Salah satu tujuan berdirinya Milis milik Persekutuan Mahasiswa Kristen STT
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Telkom Bandung ini adalah untuk menciptakan kebersamaan dan mengikat tali
persaudaraan antara mahasiswa STT Telkom dan para alumninya yang bersebar
di PT Telkom di seluruh pelosok tanah air (bahkan juga yang ada di luar negeri.
Topik-topik yang dibicarakan dalam milis ini sangat bervariasi, dari isu-isu politik,
diskusi rohani sampai membagikan informasi akademis. Nah, tunggu apa lagi?
Bagi yang berkepentingan, para alumni STT Telkom, silakan bergabung.
•

MILIS GEMA
==> http://www.gema.or.id/
Mailing List ini bertujuan sebagai sarana komunikasi antara sesama eks-GEMAers maupun dengan GEMA-ers yang ada di Bandung. Tidak ada moderator dan
topiknya bebas. Tidak tertutup hanya kepada para mantan aktivis GEMA Milist
tetapi terbuka untuk umum, baik para KMK-er (KMK ITB, KMK UNPAD, KMK
UNPAR, KMK IKIP, dll) maupun simpatisan yang lain. Anggota tidak dikenakan
kewajiban apapun, hanya diharapkan aktif berdiskusi saja. GEMA-net
menggunakan server di Grand Rapids (Michigan, USA) dengan di-maintain
secara jarak jauh dari Illinois dan Jakarta. Untuk bergabung dengan Milis ini,
silakan baca ketentuan-ketentuannya dalam Situs Web mereka di alamat di atas.

•

MILIS KELUARGA MAHASISWA KATHOLIK - BINA NUSANTARA
==> http://www.geocities.com/CollegePark/Quad/9500/
==> <subscribe-kmk@egroups.com>
Apakah anda alumni Universitas Bina Nusantara? Akhirnya anda dapat berjumpa
kembali dengan teman-teman alumni yang lain untuk saling bernostalgia,
berdiskusi mengenai iman Katholik, melemparkan pertanyaan, pengalaman
pribadi, dan cerita-cerita menarik lainnya. Untuk anda yang masih belajar di
Universitas tsb, tentu saja anda juga dapat bergabung dengan Milis ini karena
Milis ini juga dipakai sebagai sarana untuk menyampaikan berita dan
berkomunikasi antara aktifis KMK dengan mahasiswa dan para alumni Bina
Nusantara.

•

INFO MILIS KIRIMAN DARI: Mary Chang <kuming@>
>FYI, here'a mailing lists of Christian Fellowships in Indonesia:
Perkantas:
==> <perkantas-subscribe@egroups.com>
College students news (& discussion) group in Indonesia:
==> <beritapmkj-subscribe@egroups.com>
POUTRI: Persekutuan Oikumene Universitas Trisakti:
==> <poutrilink-subscribe@egroups.com>

Review Software
•

BUKU-BUKU BACAAN UNTUK PELAYANAN DAN MAHASISWA
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Di dalam CD SABDA (bagi yang punya) ada "Rak Buku Elektronik"; di dalamnya
disediakan Buku-buku Bacaan Rohani Kristen yang sangat baik untuk menjadi referensi
bagi pelayanan, termasuk pelayanan mahasiswa. Beberapa di antaranya seperti buku
•
o
o
o
o
o

"Menjadi Pekerja Kristus (Tom Yeakley)",
"Pedoman Bagi Para Pekerja Kristen (R.A. Torrey)",
"Pemuridan: Seni yang Hilang (LeRoy Eims)",
"Pertumbuhan Melalui Disiplin (Charles Riggs)",
"Watak Pekerja Kristus (Tom Yeakley)", dan masih banyak lagi. :)

Nah, untuk membacanya, tekan F4 untuk membuka kotak dialog "Tampilkan Topik". Klik
OK, dan di jendela TOPICS klik ganda nomor indeks
00007 (C. Buku-buku dan Bacaan) untuk sampai di halaman indeks BUKU-BUKU DAN
BACAAN. Selanjutnya tinggal klik Nomor Topik untuk membaca buku pilihan anda,
mudah sekali bukan? Agar lebih cepat, tekan F4, ketikkan Nomor Topik yang anda
inginkan (lihat daftar di bawah ini) lalu ENTER ...dan booomm!
Anda siap membaca buku-buku tersebut!!
No.Topik Judul Indeks/Buku
00007
18443
18984
18224
17158
18523

Indeks Buku-buku dan Bacaan
Indeks Menjadi Pekerja Kristus (Tom Yeakley)
Indeks Pedoman Bagi Para Pekerja Kristen (R.A. Torrey)
Indeks Pemuridan: Seni yang Hilang (LeRoy Eims)
Indeks Pertumbuhan Melalui Disiplin (Charles Riggs)
Indeks Watak Pekerja Kristus (Tom Yeakley) ... dan masih banyak Buku,
Artikel, PA dan Topik lain !!!

Seputar Milis
). Sedangkan informasi-informasi yang ada dalam Situs Web mereka adalah: Sekilas
KMK, Sejarah KMK, Susunan Pengurus, Divisi Intern, Divisi Ekstern, Info Terbaru, dan
Mailing List. Jika anda ingin menikmati musik rohani, silakan klik Musik Rohani dan
Galeri.
•

KMK IBII - KELUARGA MAHASISWA KATOLIK IBII
==> http://www.kmkibii.org/
Unit Kegiatan Mahasiswa Katolik STIE IBII ini hadir dalam rangka pembinaan
Iman Katolik di tengah-tengah warga civitas IBII. Mereka menjalankan tugasnya
secara suka rela, karena berwawasan sosial. Halaman indeks dari Situs KMK IBII
ini lain daripada Situs pelayanan mahasiswa lainnya. Dalam halaman ini anda
akan mendapati tawaran untuk membuat email alternatif "...@kmkibii.com" atau
anda dapat juga bergabung dengan Mailing List KMK IBII. Jika anda ingin
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bergabung, silakan mengenal lebih jauh dulu siapakah KMK IBII. Nah, untuk itu
cukup klik "INFORMASI" di sudut kanan bawah dari halaman indeksnya. Di
halaman ini anda akan diajak untuk mengenal KMK IBII, Kepengurusan KMK
IBII, Hubungannya dengan PMKAJ, dan juga Kegiatan KMK IBII.
•

GERAKAN MAHASISWA KRISTEN INDONESIA CABANG MALANG
==> http://www.geocities.com/capitolhill/8766/
Situs GMKI kemungkinan besar ditujukan hanya untuk memuat informasi tentang
laporan Konsultasi Wilayah 1997 (Jawa, Bali, NTB) - A Regional Consultation
(JAVA, BALI, NTB). Selain itu tidak banyak informasi lain yang bisa kita
dapatkan. Selain sangat sederhana, situs ini juga sudah lama tidak di-update.

•

ISCF - INDONESIAN STUDENT CHRISTIAN FELLOWSHIP
==> http://iscf.findhere.com/
Berikut ini adalah Situs Indonesian Students Christian Fellowship atau yang lebih
dikenal dengan nama ISCF. Persekutuan ini terbuka untuk semua mahasiswa/i
Kristen Indonesia yang sedang belajar di Curtin University ataupun Universitas
lainnya. Melalui Situs ini anda akan mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai
ISCF beserta kegiatannya, misalnya Pengurus ISCF, Mengapa ISCF, Sejarah,
Acara, dan Feedback. Bila anda ingin menghubungi pengurus ISCF maka
disediakan alamat email yang dapat anda temukan di Situs ISCF ini.

•

CAMPUS LIFE
==> http://www.christianity.net/campuslife/
Situs Buletin berbahasa Inggris ini sangat bagus buat mahasiswa dan para
pelayan mahasiswa, sebab didalamnya dapat anda temui nasihat dan jawaban
praktis seputar masalah teman hidup, kepercayaan diri, popularitas, kesepian,
dan masalah-masalah mahasiswa lainnya. Tetapi di samping itu, didalamnya
terdapat juga kesaksian dan pengalaman indah dari beberapa mahasiswa yang
hidupnya telah diubah oleh pengenalannya akan Tuhan. Bukan hanya itu saja!
Bagi anda yang gemar memainkan musik lagu-lagu rohani, Buletin ini juga dapat
dipakai sebagai referensi atau menambah koleksi lagu-lagu rohani anda.

Stop Press
•

MINGGU DEPAN -- TENTANG VALENTIN!!

Siapa sih anak muda yang tidak kenal kata "Valentin" ? Pasti deh semuanya kenal baik
dengan kata itu... :). Nah...secara sederhana beberapa orang menyatakan bahwa
"Valentin" identik dengan "Kasih sayang", bagi mereka yang lagi kasmaran Valentin
berarti "bunga- bunga dimana-mana..." dan gambar hati dengan warna merah/pink
menjadi simbol hari Valentin...(romantis euii..) :)
Nah...apakah hanya itu makna hari Valentin? Untuk tau jawabnya nih...silakan simak
ICW edisi minggu depan, dan yang punya informasi tentang Valentine's Day, (Situs,
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Milis, Chanel Chat, dll) boleh dong =bagi-bagi/kirim= informasinya ke ICW, so...jadi
berkat deh buat pembaca yang lain...Ok! Kami tunggu ya...;)
Kirim saja informasi anda ke:
==> < submit-ICW@sabda.org >

Surat Anda
Dari: Yanto Soetianto <ysoetianto@>
>Salam sejahtera,
>Terima kasih atas kesetiaan ICW dalam memberikan informasi tentang
>perkembangan pelayanan Kristen di tanah air. Hal ini sangat menolong
>(saya secara pribadi) yang tinggal di luar negeri. ICW edisi 94 yang
>memuat situs-situs lembaga, pelayanan & yayasan Kristen merupakan
>berita yang menggembirakan dan sangat diharapkan di tengah kondisi
>negara kita saat ini. Akan lebih lengkap dan memberikan wawasan jika
>ICW juga menampilkan lembaga, pelayanan & yayasan Kristen yang
>membutuhkan bantuan dalam bentuk "man power".
>dalam kasih-Nya, yanto soetianto
Redaksi:
Terima kasih untuk suratnya dan kami minta dukungan doa anda agar ICW dapat
dipakai menjadi saluran berkat Tuhan bagi masyarakat Kristen Indonesia di manapun
mereka berada. Usulan anda sangat baik dan ICW mempunyai kolom Bursapariwara
yang khusus disediakan jika ada Yayasan/ Lembaga/Pelayanan Kristen yang
membutuhkan tempat untuk membagikan informasi lain-lain, termasuk jika ada
lowongan/kebutuhan "man power".
Dari: Djoni Pandeirot/djopan-mdo <djopan@>
>Dear Staf-ICW ykk,
>Apakah situs2 yang memberikan secara "free" Christian Clip
>Art sudah pernah dipublikasikan atau belum ? Jika sudah, harus saya
>lihat pada edisi nomor berapa ? Jika belum dimana saya dapat
>memperolehnya ? Berhubung saya bersama rekan2 saya ingin membuat
>Bulletin untuk gereja. Sementara di Kota saya -Manado-, sudah cukup
>lama saya mencari CD Christian Clip Art, namun tidak ketemu. Atas
>bantuannya sebelumnya saya ucapkan terima kasih.
Redaksi:
Edisi khusus untuk itu belum pernah kami tampilkan, tapi silakan cek alamat-alamat
berikut ini:
FREE CHRISTIAN GRAPHICS FOR YOUR WEBPAGE!
==> http://www.christart.com/clipart/
FREE CHRISTIAN CLIP ART GIFS BORDERS AND BACKGROUNDS
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==> http://rats2u.com/clipart/animation/clipart_christian.htm.
FREE CHRISTIAN CLIP ART
==> http://royaltyfreeclipart.com/christian/christian.html
FREE CHRISTIAN CLIP ART
==> http://www.clipartuniverse.com/christianclipart.htm
==> http://www.clipartuniverse.com/christianclipart2.htm
FREE CHRISTIAN RELIGION CLIP ART
==> http://www.geocities.com/SoHo/Gallery/6556/religion.html
FREE CHRISTIAN FISH GRAPHICS, IMAGES, ICONS AND ANIMATION
==> http://sanfords.net/Spot/Fish_graphics_for_free.html
atau search dengan kata: Christian, Clip Art, Clipart, Free, Images.

Jika ada diantara pembaca yang mengetahui alamat Situs yang dibutuhkan oleh Sdr.
Djoni, silakan langsung mengirim informasinya ke Redaksi ICW, karena pasti akan
menjadi berkat juga bagi pembaca ICW lainnya...

Info Terbaru
•

UPDATE UNTUK URL KUMPULAN RENUNGAN

Dari: Iwan S <bebeqs@>
>Saya ingin memeritahukan perubahan URL untuk homepage kumpulan
>renungan yang pernah dimuat disini dulu di:
==> http://renungan.ourfamily.com
>sekarang berubah:
==> http://www.krenungan.org
>dengan design baru dan isi yang sudah diperbaharui.

Topik
Edisi 096: WEB HOSTING / VALENTIN
Edisi 097: KELUARGA KRISTEN
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ICW 096/Februari/2001: Web Hosting/
Valentine
Salam Kasih
Haloo..

Informasi istimewa pada edisi ini adalah tentang Web Hosting. Bagi anda yang
membutuhkan informasi ini, silakan simak baik-baik.
Selain itu tentu saja kita tidak lupa membahas "Hari Valentine". Valentine's Day
mungkin masuk dalam daftar "hari favorit" di buku agenda kita. Secara umum hari
Valentine dipandang sebagai hari untuk mengungkapkan kasih sayang kepada orangorang yang kita cintai. Namun ternyata, beberapa orang tidak setuju dengan pendapat
tersebut. Menurut mereka "kasih sayang" tidak hanya diungkapkan saat hari Valentine
saja! Setiap hari adalah kesempatan (bagi orang percaya) untuk menyatakan "kasih
sayang" kepada orang lain. Fenomena di atas akhirnya memunculkan sebuah
pertanyaan yang pelik: "wajarkah bila seorang Kristen merayakan hari Valentine?." Oke,
untuk menjawab pertanyaan silakan simak Kolom FOKUS pada Edisi ini.
Dalam Kasih-Nya yang berlimpah, Staf Redaksi
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Review Situs
Indonesia

WEBSERVANT-2000 / W2000
==> http://sabda.org/w2000/
WebServant-2000 atau w2000 adalah Situs Web yang menjadi penyedia sumber daya,
infrastruktur, dan pendukung bagi para webauthor dan webmaster Kristen Indonesia
dalam berkarya membangun Situs Web yang profesional dan mutakhir. Dalam Situs ini
anda akan mendapati bermacam-macam informasi dan bahan-bahan yang menarik
untuk digunakan dalam proses membuat dan mendesain halaman Web. Bahan-bahan
tersebut berupa tutorial untuk para pemula. Situs ini juga menyediakan halaman
referensi mengenai HTML, JavaScript, PERL, dan lain-lain. Tips dan trik serta tool-tool
menarik yang cocok digunakan untuk Situs Web anda. Khusus untuk para pemula
dalam bidang web, Situs ini menyarankan untuk ikut bergabung dengan para
webmaster dan webauthor Kristen Indonesia dalam Milis forum diskusi e-WebAuthor
dan e-Software untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang "web authoring"
dan "web mastering" (simak ulasan lengkapnya dalam kolom REVIEW MILIS).
•

OBOR INDONESIA

==> http://ob.or.id/
Selamat datang di Situs Web Obor Indonesia, sebuah Situs Web khusus untuk
masyarakat Kristiani. Di sini anda bisa mendapatkan beragam manfaat, mulai dari
Webring Kristiani, Direktori Kristiani, jasa Web Hosting dan masih akan banyak lagi.
Tujuannya adalah untuk memudahkan presentasi kekristenan dari berbagai denominasi
melalui internet. Obor Indonesia juga menyediakan fasilitas email gratis. Apabila anda
merasa jemu dengan fasilitas email gratis yang ada, atau mungkin ingin alamat email
yang lebih baik dari yang sudah ada, anda bisa mencoba email gratis ini. Webring
adalah semacam ikatan link antar Situs yang diperuntukkan bagi Situs kristiani
berbahasa Indonesia. Selain bertujuan untuk meningkatkan jumlah pengunjung ke Situs
Web anda, webring pun sangat membantu untuk menghubungkan Situs-Situs kristiani
yang banyak tersebar di jaringan internet, dan masih banyak lagi feature lain yang
hendak ditawarkan pada anda. Semuanya itu mempunyai tujuan akhir untuk kemuliaan
kerajaan Surga di muka bumi.
•

HOSTING KRISTIANI.COM
==> http://www.hostingkristiani.com/
Interdenom Ministry menyediakan penitipan Web gratis bagi gereja, yayasan,
pribadi, dan lembaga Kristiani di seluruh Indonesia. Mereka menyediakan secara
cuma-cuma Web hosting berkapasitas 10 MB dengan fasilitas-fasilitas terbaik
seperti: Sub-Domain, WAP (Wireless Application Protocol) & ASP enable,
Microsoft Frontpage Extension 2000, Unlimited sub-domains, Web
Manager/Control Panel untuk memanage konfigurasi e-mail anda, password,
CGI-Scripts, dll., Program Search Engine, Program Diskusi/Forum, Program
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Banner/Web Advertising, dan masih banyak lagi. Kalau ingin memiliki nama
domain yang anda kehendaki, anda bisa mendaftar dalam Situs ini juga, namun
untuk itu anda harus membayar biaya tahunan dengan harga bervariasi. Nah...
ingin mendapatkan semua fasilitas di atas? segera jelajahi Situs Hosting
Kristiani.com ini. [Kiriman dari: Rita <rita@>]

Luar Negeri
•

CHURCH USA INTERNET MINISTRIES
==> http://www.churchusa.com/
==> http://www.christianwebcrawler.com/
==> http://www.christianserver.net/hosting.shtml
==> http://www.christianwebhosting.net/

Lewat Situs ini anda dapat diantar ke beberapa Situs Web hosting Kristen (dengan
biaya rendah) seperti ke: Christianwebcrawler.Com, Christianserver.Net, dan
Christianwebhosting.Net. Namun disamping itu, Church Usa Internet Ministries juga
menyediakan Ruang untuk Chatting, Christian Singles, Mencari gereja, Menambahkan
URL Gereja, Free Homepage, Special Programs, Message Boards, Web Design, Adult
Filter ISP, dan juga masih banyak lagi. Selain itu ditambah link- link khusus untuk
iklan/pemasaran, seni/grafis, Audio & Video, Alkitab, buku, Otomotif, Software dan
Komputer, Gereja (Layanan bangunan, Mebel, Sumber Daya), Keluarga, Kencan dan
chat, Musik & MP3, Drama dan Theatre, Sumber Daya Pelayanan, Anak-anak,
Kesehatan, dsb.
•

CHURCHPAGES.ORG
==> http://www.churchpages.org/cpdo/churchpagehosting.htm ChurchPages.Org
menyediakan space sebesar 5 megabyte untuk Situs Gereja anda dan sekaligus
memberikan sebuah "e-mail account" bagi Situs anda. Fasilitas-fasilitas lain yang
dapat diberikan Churchpages adalah search forms, feedback forms, hit counter,
dan elemen-elemen lain; fasilitas-fasilitas tersebut dapat anda terima tanpa harus
membayar biaya ekstra. Kunjungi Situs ChurchPages.Org untuk mendapat
keuntungan-keuntungan: Pemilik Kristen, Pelayanan yang Profesional, Jaminan
memuaskan, dan Biaya bulanan yang rendah.

•

AGAPECITY

==> http://www.agapecity.com/hosting/ AgapeCity menyediakan tempat di internet
khusus untuk Situs-Situs Kristen. Ada 2 macam paket Web hosting yang ditawarkan,
yaitu silver dan gold. Perbedaan teknis antara kedua paket tersebut dapat anda lihat
dalam Situs yang bersangkutan. Namun ada beberapa penekanan yang ingin
disampaikan oleh owner dari AgapeCity, yaitu: Web hosting berkualitas bagus dengan
harga terjangkau, dan biaya yang dibayarkan digunakan untuk mendukung operasional
dari The Daily Bread Ministries (www.thedailybread.net), dan webhosting ini dikelola
oleh masyarakat Kristen.
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TRUEPATH
==> http://www.truepath.com/

TruePath adalah salah satu Web hosting yang diperuntukkan khusus bagi
masyarakat Kristiani di seluruh dunia. TruePath menawarkan beberapa jenis
Web hosting termasuk alat-alat yang berguna untuk mempermudah pengguna
dalam membangun dan merawat situsnya. Untuk webhosting secara gratis,
TruePath menyediakan 8 MB disk space, unlimited traffic, free chat, dan free
conferencing. Dan bila anda bersedia membayar, TruePath akan menyediakan
bermacam-macam fasilitas lain yang dapat memberi manfaat maksimal untuk
Situs anda.
GRATIS
•

FREESERVERS.COM FREE WEB SPACE

==> http://freeservers.com/ Situs yang cukup menarik dan ringan ini menyediakan Web
based e-mail accounts, Easy page-building tools (alat-alat untuk membuat halaman
homepage dengan mudah), Personalized domain name (nama domain sesuai dengan
keinginan anda sendiri), dan masih banyak lagi. Anda juga dapat mendaftarkan atau
memindahkan ".com" anda dan hosting secara
•

gratis* melalui Situs ini.

•

YAHOO! GEOCITIES

==> http://geocities.yahoo.com/home/ GeoCities, salah satu Web Hosting gratis yang
terkenal, dibeli oleh Yahoo! tahun yang lalu -- sekarang namanya Yahoo! GeoCities dan
sampai sekarang masih tetap menyediakan sarana Web hosting secara gratis. Ada
beberapa kemudahan yang ditawarkan oleh Yahoo! GeoCities ini, antara lain: fasilitas
add-ons untuk melengkapi homepage anda seperti guestbook, headlines, dll; alat-alat
untuk mempermudah dalam membuat homepage baik untuk pemula maupun untuk
yang sudah ahli; beberapa homepage themes yang dapat anda gunakan untuk
membuat homepage secara cepat; dan komunitas antar sesama pengguna Yahoo!
GeoCities. Satu kekurangan besar yang bisa mengganggu anda adalah penempatan
iklan/logo GeoCities dalam Situs anda.
•

DAFTAR BEBERAPA SITUS WEB HOSTING LAIN (GRATIS/NON-KRISTEN)

HOMESTEAD
==> http://www.homestead.com FORTUNECITY
==> http://www.fortunecity.com TRIPOD
==> http://www.tripod.com XOOM.COM
==> http://www.xoom.com
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GRATIS88
==> http://www.gratis88.net Gratis 88 menyediakan berbagai info tentang jasa dan
layanan gratis di internet yang berhubungan dengan pembuatan Situs Web. Anda bisa
menemukan link-link ke penyedia nama domain gratis, email gratis, skrip CGI gratis,
dan banyak lagi.

SRUNTUL
==> http://www.sruntul.com Untuk mencari hal-hal gratis, Sruntul merupakan salah satu
tempat yang tepat. Dalam Situs ini, anda bisa mendapat layanan email gratis, programprogram untuk membuat Situs Web gratis beserta layanan domain gratis.

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

MILIS E-SOFTWARE

==> < subscribe-i-kan-software@xc.org >
==> Moderator: Ronny <ronny@che.itb.ac.id>,
Alex <ahutapea@ucsu.colorado.edu>
==> http://purcell.xc.org/cgi-bin/lyris.pl?enter=i-kan-software Ajang diskusi yang bersifat
terbuka ini ditujukan untuk anda-anda yang ingin diskusi atau sharing pengalaman, tip
dan trik seputar komputer (hardware, sofware, maupun internet). Saat ini "Delphi"
sedang menjadi bahan pembicaraan hangat dalam milis ini. Ayo manfaatkan
kesempatan untuk bergabung dalam milis yang dimoderatori oleh Alex dan Ronny.
•

MILIS E-WEBAUTHOR

==> < subscribe-i-kan-WebAuthor@xc.org >
==> http://www.sabda.org/w2000
Apakah anda sedang merancang Situs Web bagi gereja atau organisasi pelayanan
anda? Bila ya, kami menganjurkan anda untuk belajar lebih dalam dengan tukarmenukar informasi seputar "Web Authoring" lewat Milis e-WebAuthor. Milis ini ditujukan
baik kepada mereka yang telah mahir maupun yang masih pemula dalam hal
merancang sebuah Web. Yang menjadi tujuan utama dari milis e-WebAuthor adalah:
meningkatkan kualitas dan kuantitas dari para WebAuthor/WebMaster Kristen/Katolik
Indonesia maupun Situs Web Kristen/Katolik Indonesia. Mari segera bergabung dengan
Milis e-WebAuthor, anda bisa share dan bertemu dengan banyak rekan seiman yang
berpengalaman di bidang Web Authoring.
Untuk mendapat bahan, referensi, dan tutorial =Web= dalam bahasa Indonesia,
kunjungi Alamat Situs WebServant 2000 di atas.
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Review Software
•

WEB AUTHORING TOOLS

Berikut ini adalah tool-tool (dalam beberapa kategori) yang dapat digunakan saat anda
mencoba belajar membangun suatu Situs Web.
Program Editor Untuk HTML
Macromedia Dreamweaver
==> http://www.macromedia.com/software/
Microsoft Frontpage
==> http://www.microsoft.com
UltraEdit-32
==> http://wwww.ultraedit.com
Netscape Composer
==> http://home.netscape.com/home/
'Program Grafik, Menggambar, Script, Multimedia & Plugins
Adobe Photoshop
==> http://www.adobe.com
GNU Image Manipulation Program (GIMP)
==> http://www.gimp.org
Fractal Design Painter
==> http://www.metacreations.com/products/painter/
Matt's Script (kumpulan script-script)
==> http://www.worldwidemart.com/scripts/
Symantec Cafe
==> http://www.symantec.com
Java Development Kit (JDK)
==> http://www.sun.com
Macromedia Shockwave / Flash
==> http://www.macromedia.com
Real Audio
==> http://www.realaudio.com
Program Browser
Netscape Communicator
==> http://home.netscape.com/comprod/products/communicator/
Internet Explorer
==> http://www.microsoft.com/ie/
Opera
==> http://www.operasoftware.com
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Demikianlah beberapa link untuk program-program menarik yang dapat anda gunakan
saat membangun Situs Web. Tentu saja daftar di atas tidak mencakup semua program
yang beredar. Daftar tersebut hanyalah contoh dari beberapa program yang sering
digunakan orang. Silakan anda menggunakan program-program ini atau program yang
lainnya. Tujuannya hanyalah satu, anda dapat membuat Situs Web yang indah dan
menarik. Ingat bahwa, "ada banyak jalan menuju Roma ... "
/an Sumber: ICW -- Edisi 027 -- Edisi Khusus Web Authoring
==> http://www.sabda.org/icw/99-027.htm

Stop Press
HAPPY VALENTINE'S DAY
Segenap Redaksi ICW mengucapkan:
"Selamat hari Valentine...!!"
Yuk, kita rayakan hari Valentine ini dengan saling mengasihi satu dengan yang lain
sebagai saudara seiman dalam Kristus. Biarlah tali persahabatan bertambah erat dan
hati semakin dekat pada Tuhan.

“

God is love and the source of true love. God loved us enough to die for us and St.
Valentine loved God enough to die for God's Truth. What better way to celebrate
Valentine's Day then to commit or recommit our lives to Christ.
—[By. Rev. Mauri Gandy]—

Surat Anda
Dari: Rita <rita@> [Milis Kristiani.net]
>Shalom Saudara-saudaraku ykk,
>Kami menawarkan Webhosting GRATIS untuk Saudara-saudara yang rindu
>melayani Tuhan di Internet kami akan memberikan hosting gratis.
>Silahkan berkunjung ke Websitenya di www.hostingkristiani.com.
>Saudara juga bisa melihat iklannya atau artikelnya di Tabloid Jemaat
>Indonesia hari ini dan setiap hari Rabu juga ada. Jika Saudara
>berminat bisa mengisi formulir permohonan tersebut di Tabloid Jemaat
>Indonesia atau di hostingkristiani.com. Saudara juga bisa melihat dan
>mengisi formulirnya di Majalah Bahana yang terbit setiap awal bulan
>dimulai dari bulan Februari 2001. Saudara akan mendapatkan informasi
>nya secara jelas disana. Silahkan mencoba. Tuhan memberkati kita
>semua.
Redaksi:
Surat ini cocok untuk topik ICW edisi 096 ini. Oleh karena itu trims buat informasinya,
semoga menjadi berkat bagi yang membutuhkannya.
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Dari: MaNueLa YuaNa <info_gpdi@>
>Salam Sejahtera dalam Kasih Kristus
>Apa khabar nih teman2 di staf ICW semoga Tuhan terus memberkati yaa !!
>saya seneng karena ICW semakin hari semakin baik & menolong saya
>terutama dalam berbagai informasi mengenai kerohanian..yang dapat
>saya gunakan untuk pelayanan..Puji Tuhan. saat ini kalau boleh saya
>minta tolong nie, ICW punya artikel, gambar or apalah mengenai
>Valentine nggak? aku perlu nie buat Info di gereja. boleh kan minta?
>kalau ada tolong dikirim secepatnya yaa, kalau bisa sebelum tanggal
>10 ini..oche thanx a lot yaa .. have a nice day & GBU maju terus
>untuk Tuhan. amien?

Redaksi:
Amiiiin...Tuhan memberkati anda juga... Edisi Tentang Valentine baru dapat kami
luncurkan hari ini... silakan membacanya ini, semoga belum terlambat ya... Edisi
Valentine tahun lalu mungkin juga bisa menolong. Silakan melihat arsip ICW di <
http://www.sabda.org/icw/00-049.htm > Oke...hepi Valentine, ya!! :)

Info Terbaru
•

Update Situs GloriaNet

Dari: Ang Tek Khun <marian@>
Subject: D-U-DU Valentine
>Dalam rangka menyambut Valentine, GloriaNet menyediakan rubrik
>"Dari, Untuk, dan dengan Ucapan" (D-U-DU). Melalui tempat ini,
>siapa saja dapat mengirimkan salam kepada siapa saja, dengan
>ucapan apa saja.
Subject: Jendela Keluarga
>GloriaNet menyediakan rubrik "Jendela Keluarga". Di sana ada sub>sub rubrik lainnya. Silakan disimak sendiri :)
Subject: Update GloriaNet
>Tanggal 1 - 15 Februari ini, GloriaNet menghadirkan beberapa
>layanan baru:
>1. Layanan e-mail gratis memakai domain name @renunganharian.com
> (dirilis 1 Februari)
>2. Kolom Jonathan L Parak (dirilis 7 Februari)
>3. (Mitra Kami) pembelajar.com dari Andrias Harefa (dirilis 14 Februari)

Topik
Edisi 097: Keluarga Kristen
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Edisi 098: Penerbit Kristen
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ICW 097/Februari/2001: Keluarga Kristen
Salam Kasih
Shallom...

Banyak orang berkata bahwa "setiap keluarga memiliki masalahnya sendiri-sendiri".
Meskipun pernyataan tsb. ada benarnya, namun hal ini sering membuat orang
meremehkan masalah-masalah yang terjadi dalam keluarga, termasuk orang Kristen.
Itu sebabnya tidak heran kita melihat keluarga-keluarga Kristen yang kadang lebih
berantakan dibandingkan dengan keluarga-keluarga yang tidak percaya Tuhan. Bahkan
yang lebih tragis lagi, kita menjumpai masalah-masalah memalukan yang terjadi di
keluarga-keluarga pelayan-pelayan Tuhan.
Tema edisi ICW kali ini sengaja diangkat untuk menolong kita memberi perhatian yang
lebih kepada keluarga dengan menyajikan sumber-sumber informasi yang dapat
digunakan untuk membangun keluarga yang sehat dan beriman. Selain itu kami juga
berharap agar sajian kami ini dapat membuka wawasan kita semua untuk menolong
mengatasi masalah-masalah (fisik atau rohani) yang terjadi dalam keluarga, baik dalam
keluarga kita sendiri maupun keluarga orang lain.
Selamat melayani,
Staf Redaksi
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Review Situs
Kristen Berbahasa Indonesia
•

BULETIN KELUARGA "EUNIKE"

==> http://www.geocities.com/~eunike-net/
Eunike, adalah sebuah Buletin Kristen yang berisi tentang pendidikan iman anak dalam
keluarga. Buletin ini bisa anda dapatkan baik dalam versi cetak kertas (dengan
berlangganan) atau secara online di alamat Situs di atas. Namun Buletin "Eunike" versi
online hanya bisa anda dapatkan mulai dari Edisi 11. Informasi-informasi yang disajikan
meliputi saran, diskusi tentang berbagai topik menyangkut masalah keluarga dan cara
praktis mendidik anak dalam terang firman Tuhan.
Situs-situs Kristen di bawah ini memiliki informasi tentang Keluarga:
•

WARNING NEWS ONLINE - KELUARGA
==> http://www.warningnews.com/keluarga.html
==> http://www.warningnews.com/rng/
Salah satu bentuk pelayanan dari Joshua Generation Ministries (JGM) adalah
penerbitan majalah "Warning" secara online; sebuah majalah bulanan yg berisi
informasi-informasi aktual bagi masyarakat Kristen Indonesia. Anda dapat
membaca Majalah Warning edisi terbaru, atau memilih artikel/informasi yang
sesuai dengan topik-topik yang disediakan dalam Situs Warning News Online ini.
Salah satu topik yang terdaftar dalam Situs ini adalah "Keluarga", anda tinggal
klik topik tersebut maka sederetan artikel atau informasi tentang keluarga dapat
anda temui di sana. Selain itu kami sediakan juga alamat kedua jika anda ingin
mengakses bahan renungan harian "Daily Warning" yang mereka terbitkan.
Nah... segera arahkan browser anda ke Situs WarningNews!

•

TERANG DUNIA.COM - KASIH KELUARGA
==> http://www.terangdunia.com/
TerangDunia.Com adalah Situs Kristen interdenominasi yang dibuat sebagai
media informasi dan komunikasi antar gereja Tuhan di Indonesia. Dalam Situs ini
anda juga dapat membaca beberapa artikel, renungan, bahkan tip yang
diorientasikan bagi keluarga seperti Mengenal Sinyal Perkembangan Anak,
Bepergian dengan Bayi, Anak Anda di "injili" Media, dll. Judul dan review singkat
dari masing-masing informasi dapat anda temui di bawah kolom "Kasih
Keluarga". Untuk membaca informasi selengkapnya, silakan berkunjung ke
alamat di atas.

•

FAMILY MINISTRY GKPB ANUGERAH
==> http://gkpb.situsku.com/services/family.html
Situs Gereja Kristen Perjanjian Baru Anugerah ini ternyata tidak hanya memuat
informasi tentang kegiatan gereja saja, melainkan juga menyediakan link ke
beberapa sumber informasi tentang keluarga. Klik menu "Family" dalam daftar
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menu untuk mendapatkan info link tersebut, atau bisa juga langsung klik alamat
di atas.
•

WASIAT ONLINE - ARTI SEBUAH KELUARGA BAHAGIA
==> http://www.gki.or.id/wasiat/w970500.htm
Jika anda mengunjungi Situs "Wasiat-Online" dari Situs CyberGKI maka di salah
satu edisinya yang lama (Mei-Juni 1997) anda dapat menemukan sajian artikelartikel seputar "Permasalahan Keluarga Kristen", yakni tentang Apa Kehendak
Tuhan atas Sebuah Keluarga, Bagaimana Membangun Keluarga, Suami-Istri,
Makna di balik Pernikahan, dan permasalahan- permasalahan keluarga lainnya.
Yang menarik, artikel-artikel tersebut ditulis oleh dua orang berbeda generasi
sehingga masing-masing memiliki gaya dan pendekatan yang berbeda pula.
Kami yakin anda berminat, oleh karena itu klik alamat di atas dan temukan
banyak berkat di sana!!

•

KARYA WIYATA - KELUARGA KRISTEN DAN PENDIDIKAN
==> http://www.bpkpenabur.or.id/kwiyata/81/pokok1.htm
Halaman ini berisi sebuah refleksi tentang komitmen keluarga Kristen dalam hal
pendidikan. Melalui refleksi ini Penulis hendak menyatakan bahwa "pendidikan"
harus mendapat perhatian yang istimewa dalam sebuah keluarga Kristen.
Menurut penulis, komitmen untuk mengasihi Tuhan dapat diterapkan dengan
melakukan komitmen-komitmen lain dalam kehidupan pribadi atau berkeluarga,
termasuk komitmen dalam hal pendidikan. Karena itu, demi mencapai tujuannya,
Penulis mengajak para pembaca untuk sejenak merenungkan ulang; "Apakah
keluarga saya sudah memiliki komitmen yang jelas di hadapan Tuhan?"

•

GKI LAKE AVENUE - PERNIKAHAN KRISTEN

==> http://www.gki.org/pernikah.htm
==> http://www.gki.org/ Situs dari GKI Lake Avenue (California) ini banyak berisi
renungan dan catatan kotbah, khususnya yang ditulis oleh Pdt. Bob Jokiman. Salah
satu topik dari renungan-renungan tsb. adalah tentang "Pernikahan Kristen". Silakan
anda berkunjung di alamat di atas, kami yakin anda akan belajar prinsip-prinsip
pernikahan yang akan berguna untuk menambah wawasan hidup berkeluarga anda,
bahkan untuk anda yang sedang menjajagi hidup berkeluarga.

Non-Kristen Berbahasa Indonesia
•

BULETIN KELUARGA.ORG

==> http://www.keluarga.org/
Buletin yang satu ini memaparkan banyak informasi berguna yang anda perlukan untuk
mengurus keluarga. Topik-topik menarik seperti Pra-Nikah, Pernikahan, Kehamilan,
Persalinan, Balita, Kanak-kanak, Remaja, Dewasa, Suami-istri, Manula, Kesehatan
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Umum, dan Aneka Tip adalah topik-topik utama dalam Bulletin Keluarga.Org. Namun
bila anda ingin membaca informasi lainnya (di luar topik-topik tersebut), maka pilih dan
klik salah satu menu yang ada di bagian atas Situs ini. Selain Buletin, daftar menu lain
yang disediakan tak kalah menarik, yaitu Forum, Rawat, Dapur, Rumah, Sekolah,
Hukum, Info, Hiburan, dll. Informasi untuk berlangganan Bulletin Keluarga.Org via email
bisa didapatkan dalam Situs ini, karena itu, jangan ketinggalan ... :).
•

SITUS BALITA ANDA

==> http://www.balita-anda.indoglobal.com/
Situs ini dapat dikatakan sebagai "buku pintar" bagi orangtua dan pasangan muda yang
masih disibukkan dengan anak di bawah usia 5 tahun. Di situs ini anda akan
mendapatkan banyak informasi, dari seluk beluk gizi balita, petunjuk mewaspadai
datangnya penyakit hingga manfaat "toga" (tanaman obat keluarga). Bukan hanya itu,
disediakan juga link ke Situs-situs kesehatan (baik yang berbahasa Indonesia maupun
Inggris), tips untuk orangtua dan masih banyak lagi! Bergegaslah kunjungi Situs yang
cukup informatif ini dan anda akan menjadi "orangtua yang pintar" ....!!
•

ANAKITA

==> http://www.anakita.com/
Inilah Situs yang tepat bagi para orangtua khususnya bagi para pasangan muda yang
baru saja memiliki anak. Berbagai hal dan topik menarik bisa anda dapatkan di sini,
misalnya saja petunjuk-petunjuk praktis merawat dan menjaga anak. Situs ini juga
menampilkan panduan psikologis praktis bagi para orangtua muda untuk membantu
mereka memahami perilaku anak-anaknya. Sajiannya termasuk berbagai teks lagu
anak yang sedang populer, yang bisa anda gunakan untuk menambah koleksi teks lagu
anak anda. Juga tersedia berbagai tip dan panduan permainan yang bisa anda buat dan
mainkan sendiri bersama anak anda. [Kutipan: Internet Vol.II No.9 - 2001
•

MITRA.NET - FAMILY ROOM

==> http://www.mitra.net.id/family/
Pilih salah satu dari sub halaman Family Education, General Knowledge, Family
Activities, Family Hobbies, Family Potraits, Family Health, Family Psychology, dan
Family Faith lewat halaman ini. Sebagian halaman memakai bahasa Inggris, mis.
"Family Room". Bila anda masuk dalam halaman berbahasa Inggris ini, anda dapat
membaca review singkat dari yang disajikan.
•

KAK SETO.COM

==> http://www.kak-seto.com/
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Untuk orangtua yang peduli dengan anak, PT.Pratama Cipta Inaweb menggandeng Kak
Seto meluncurkan Situs pengasuhan Balita. Melalui Situs ini orangtua dapat menambah
pengetahuan tentang pengasuhan anak, mencari referensi mainan, buku, film, atau lagu
yang cocok untuk Balita, memperoleh dongeng, dan tugas kreatifitas, maupun mencari
jawaban dari segudang pertanyaan yang dilontarkan oleh anak melalui database
pengetahuan. [Kutipan: Solopos, 2000]

KRISTEN BERBAHASA INGGRIS
•

CHRISTIANITY TODAY - PARENTING

==> http://www.christianitytoday.com/parenting/ Segudang resources tentang mengatur
keluarga (parenting) dapat anda jumpai dalam Situs Publikasi "Christianity Today".
Artikel, bacaan, dan renungan tentang parenting disediakan dalam Situs ini. Pembagian
kategorinya adalah sbb.: Parent to Parent, Advice & Insight, Growing Up, The Parenting
Front, dan masih banyak lagi. Bukan itu saja, Situs ini juga menyediakan "Related
Channels", yakni link ke sumber informasi lain yang juga berbicara tentang topik
senada, yaitu Marriage, Women, Men, Kids, Teens, dan Home School Center.
•

RBC MINISTRIES' RESOURCES

==> http://www.gospelcom.net/rbc/resources/family/ Ingin mencari sumber-sumber
informasi tentang "keluarga"? Kunjungi saja Situs RBC Ministries' Resources bagian
"Family". Di bagian yang cukup sederhana ini anda akan menemukan daftar pilihan
Topik yang berhubungan dengan "Keluarga" seperti; General Family Resources,
Children, Father, Elderly, Home, dan masih banyak lagi.
•

GROWING TOGETHER

==> http://www.gospelcom.net/growingtogether/
"Family Tips of the Day" adalah fitur khusus yang menjadi fokus utama dari Situs
Growing Together. Tip-tip yang disediakan sangat bagus bagi orangtua dan memberi
wawasan bagi keluarga muda untuk mengasihi anak-anak mereka. "Show Your Kids
That They're Special" adalah motto mereka. Lewat Situs ini anda dapat juga mengirim
komentar tentang Situs ini atau mengirim tip-tip yang berhubungan dengan pembinaan
keluarga.
•

PARENTING THE NEXT GENERATION

==> http://www.geocities.com/Heartland/Ranch/2200/
Situs ini dibuat oleh sepasang suami istri Kristen Singapura. Mereka mencoba
menawarkan sumber-sumber informasi, khususnya bagi anda para orangtua. Anda
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dapat menemukan ide-ide, renungan, dan artikel- artikel tentang hubungan keluarga,
dan tingkah laku anak, bahkan ada pula 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 orangtua dan
juga seluruh keluarga.
NON-KRISTEN PORTAL UNTUK KELUARGA
(Internet, Vol. II No. 9 - 2001)
•

FAMILY CONNECT

==> http://www.familyconnect.com/ Portal ini berorientasi pada keluarga dengan
fasilitas-fasilitas, dengan tema-tema: makanan (food), kesehatan (health), travel, cuaca,
berita, dll. banyak lagi yang menarik untuk keluarga.
•

FAMILY WEBMAIL

==> http://www.familywebmail.com/ Family Webmail lebih diorientasikan untuk
komunikasi antar keluarga dan anggota keluarga. Portal ini menyediakan fasilitas
Safeseek yang dapat menolong untuk mencari informasi tanpa rasa takut memperoleh
hal-hal yang kurang baik bagi keluarga kita.
•

LIGHTSPAN

==> http://www.lightspan.com/ Portal pendidikan gratis yang ditujukan untuk guru,
orangtua dan siswa. Fasilitas yang disediakan antara lain resources (referensi pelajaran
seperti matematikan, bahasa, ilmu sosial, dsb.), research tools (sarana untuk
melakukan penelitian) dan grade-specific activities (aktivitas sesuai dengan
tingkat/kelas).
•

CARE 4 ALL

==> http://www.geocities.com/Heartland/Valley/5268/ Halaman "Parenting Tips" dalam
Situs keluarga yang cukup cantik dan menarik ini dapat banyak membantu para
orangtua dalam mendidik anak-anak dan keluarga. Untuk mengetahui tip-tip tersebut,
silakan kunjungi langsung alamat di atas.

Review Milis
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Forum Diskusi Elektronik
•

e-AYAHBUNDA
==> <subscribe-i-kan-ayahbunda@xc.org>
Mengurus keluarga kadang kala bisa terasa sulit, rumit, bahkan memusingkan.
Makanya tidak heran kalau banyak ibu-ibu RT (Rumah Tangga) bisa berubah
menjadi gampang marah (ehm...ehm...) karena kecapekan. Nah., Milis eAyahBunda mengajak keluarga-keluarga Kristen berbagi cerita dan pengalaman
seputar mengurus keluarga. Anda pun dapat memanfaatkannya sebagai tempat
curhat dan tukar menukar informasi bagaimana mengurus keluarga Kristen.
Apalagi dalam diskusi ini hadir juga dokter-dokter (termasuk dokter anak) dan
psikolog yang dengan senang hati akan melayani anda. Jadi anda tidak perlu
merasa "single fighter" dalam urusan keluarga :). Oleh karena itu ajaklah
suami/istri/sahabat/teman anda untuk bergabung. Milis e-Ayahbunda ini cukup
aktif; volume surat per hari bisa kira-kira 15-20 surat!!.

•

E-WANITA
==> <subscribe-i-kan-wanita@xc.org>
Milis yang dimoderatori oleh Valeria Iranova ini merupakan forum diskusi yang
diadakan khusus bagi wanita Kristen/Katolik sebagai sarana bersekutu dan
membagi kesaksian/pengalaman/informasi. Tujuannya antara lain memperkuat
iman di dalam Kristus, memecahkan permasalahan khusus wanita, dan juga
memperluas wawasan dan pengetahuan. Berbagai masalah didiskusikan
termasuk seputar masalah keluarga dan kesehatan. Minggu ini, milis e-Wanita
sedang asyik berdiskusi tentang pernikahan dan peran istri sebagai pendukung
suami. Nah.. mari cepetan bergabung...!

Review Software
•

BUKU PEGANGAN PELAYANAN
"Buku Pegangan Pelayanan", dengan judul asli "The Billy Graham Christian
Workers's Handbook", adalah buku yang sangat bermanfaat bagi para pelayan
Tuhan, khususnya untuk mereka yang terlibat dalam pelayanan konseling atau
bimbingan pribadi. Buku yang diterbitkan oleh PPA (Persekutuan Pembaca
Alkitab) ini selain bisa anda dapatkan dalam bentuk cetakan kertas (bisa dibeli di
toko-toko buku Kristen), anda juga bisa dapatkan di "Rak Buku Elektronik" dalam
CD SABDA (Software Alkitab Biblika, Dan Alat-alat).

Sehubungan dengan tema KELUARGA, "Buku Pegangan Pelayanan" ini dapat dipakai
untuk membimbing mereka (atau keluarga anda sendiri) yang sedang terlibat dalam
masalah keluarga atau masalah pernikahan. Beberapa topik diantaranya adalah:
bagaimana membimbing mereka yang terlibat dengan masalah depresi, bunuh diri, judi,
pengampunan, kematian orang yang dikasihi, kesabaran, anak yang mengalami
penyiksaan, istri atau suami yang mengalami penyiksaan, pernikahan, perceraian,
perzinahan dll. Dan termasuk hal yang sangat penting yaitu masalah keselamatan anakanak dan keluarga.
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DELAPAN BROWSER ORANG TUA BIJAK
Berikut ini adalah daftar perangkat lunak tambahan yang bisa digunakan untuk
melakukan pemblokiran/pemfilteran material yang kurang baik bagi anak dan
keluarga kita. Sebagian besar data ini diperoleh dari portal anak-anak
=Yahooligans!= -- Situs Anak 'keturunan' dari Yahoo!
==> http://www.yahooligans.com/

CHILDREN'S INTERNET BROWSER
==> http://www.chibrow.com/informat.htm
Dirancang untuk memberikan orang tua keleluasaan kontrol terhadap apa-apa yang
akan diakses oleh anaknya. Daftar Situs yang boleh diakses dapat dengan mudah
dimodifikasi menggunakan daftar drop down di layar komputer Anda.
INTERNET SAFARI
==> http://www.internetsafari.com/
Sebuah browser yang aman dengan animasi yang bertemakan hutan. Dirancang untuk
memfilter Situs dan melakukan eksplorasi Web yang aman.
KIDDESK INTERNET SAFE
==> http://www.edmark.com/prod/kdis/
Perangkat lunak yang akan mengatur hal apa saja yang dapat dilihat di layar komputer
desktop mereka. Termasuk di dalamnya ada beberapa overview tentang feature
keamanan. Dengan cara ini orang tua tidak perlu secara terus menerus mengawasi
anak- anak bermain komputer.
KIDWEB
==> http://www.emailconnection.com/KWFINAL.html
Browser yang beranimasi yang disetup untuk membrowse pada Situs yang disetujui
sebelumnya. Perangkat lunak akan memblokir Situs lain yang tidak disetujui.
YOUR OWN WORLD
==> http://www.yourownworld.com/
Dirancang untuk semua Anak dari berbagai usia untuk melakukan surfing dalam
lingkungan YOW yang terproteksi dengan aman.
PLANET GOOD
==> http://www.browsesafe.com/
Daftar berbagai Situs diulas oleh manusia (orang), kemudian dibuatkan direktori yang
dibagi berdasarkan umur si penjelajah cilik internet.
EDUCATION WORLD
==> http://www.educationworld.com/
Sebuah browser yang dirancang untuk keperluan pendidikan.
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TWO DOG NET
==> http://www.childrensinternet.com/
Menyediakan browser untuk anak-anak dengan berbagai featurenya.
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KIDDONET
==> http://www.kiddonet.com/
Browser dan tempat bermain untuk anak Anda.
Kutipan: Internet, Vol II, No.9 - 2001

Surat Anda
Dari: Steve <shayes@> Subject: FREE WEBHOSTING
>Those looking for free or low cost web hosting for their church or
>mission should check
==> http://100best-free-web-space.com/
>which has reviews and specifications of 100 hosting services. You
>can see if a site offers cgi support, or has annoying pop-up ads,
>or will allow you to use your own domain name.
Redaksi:
Thanks banyak untuk informasi tentang Situs untuk mencari Situs Web Hosting, dan
juga untuk bandingkan harganya/features. WOW -- Informasi ini menjadi pelengkap
informasi web-hosting dari ICW 96 minggu lalu.
Dari: "Pondsius & SusannaTakaliuang" <pondsius_t@>
>Shallom,
>Sebelumnya terima kasih banyak untuk informasi dari ICW yang sangat
>berguna bagi saya. Saya ingin bertanya bagaimana caranya supaya email
>dari ICW dapat masuk ke mailing list saya. Saya mengelola sebuah
>mailing list dg alamat: - cut >Mohon ketiganya diikutkan menjadi pelanggan ICW, agar saya tidak
>repot2x harus selalu memforwward ke sana. Terima kasih, salam
>Semmy
Redaksi:
Pak Semmy, Milis Bapak sudah kami daftarkan. :-) Bagi moderator-moderator milis lain
yang ingin mendaftarkan milisnya untuk ikut berlangganan ICW, silakan menghubungi
redaksi ICW dengan mengirim Surat Permohonan dan alamat milis anda ke <StafICW@sabda.org>. Untuk mendaftarkan teman-teman anda, prosesnya sama. Untuk diri
sendiri, silakan kirim langsung ke < subscribe-i-kan-icw@xc.org >.
Dari: "Kila, Herman (kem)" <Herman.Kila@>
>Pelayanan Mahasiswa lebih ditingkatkan di seluruh Persada Nusantara
>dalam kondisi sekarang ini sehingga banyak orang memuliakan namaNya,
>itulah do'a kami. Tuhan memberkati kita.
77

ICW 2001

Redaksi:
Amen..., itu juga menjadi kerinduan kami. Bagi kawula muda Kristen Indonesia di
manapun anda berada, marilah kita berkarya untuk memenangkan pemuda bagi
Kristus, khususnya lewat pelayanan internet!!
Dari: "Agus" <agbar2645@>
>Salam sejahtera Redaksi ICW yang baik hati,
>Dengan e-mail ini, saya hendak memberitahukan kepada khalayak pembaca
>tentang keberadaan RACE (Reformed After CarE). Ya, ini sebuah pusat
>pembinaan bagi remaja-pemuda yang ketergantungan narkoba. Lokasinya di
>Vila Permata, Lippo Karawaci. - cut >RACE adalah sebuah organisasi sosial. Jadi ya benar-benar non-profit,
>ini komitmen kami sejak semula. Hidup kami ditopang oleh saudara>saudari seiman yang mengasihi Tuhan. Jika ada di antara khalayak
>pembaca yang terpanggil untuk bergabung dengan kami, kami akan sangat
>bersyukur. Bergabung dengan kami bisa sebagai full-timer, part-timer
>atau donatur. Terima kasih.
>Agus Barlianto, Staf Pembina RACE

Redaksi:
Trims buat RACE yang telah memberikan informasinya pada kami. Jika RACE memiliki
homepage silakan Sdr. Agus kirimkan reviewnya (info lengkap) kepada kami supaya
bisa dimuat di ICW yang akan datang. Kalau ada pembaca yang mau menghubungi
RACE, Agus, atau menginginkan informasi lebih lengkap, silakan kontak/tanya Vivin
<Staf-ICW@sabda.org> .

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS GKKA.NET

Dari: "Adi Chandra" <adi-chandra@>
>Syalom,
>Kami ingin memberitahukan bahwa Situs gereja GKKA.net telah
>diupdate dan kini diperlengkapi dengan artikel-artikel renungan
>terbaru yang diupdate 'hampir' setiap hari. Artikel yang sudah ada
>tentang refleksi kehidupan, romance, internet, ditinjau dari sudut
>pandang Kristen.
==> Situs: http://www.gkka.net atau
==> http://www.gkka-net.f2s.com
==> Email: redaksi@gkka.net
>Semoga dapat menjadi berkat untuk saudara-saudara sekalian.
>Tuhan memberkati.
•

INFO MAJALAH GET-FRESH ONLINE
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Dari: "Joshua Dharmawan" <joshuadharmawan@>
>Majalah GetFresh sudah terbit versi online nya yang juga up-to-date,
>silakan klik ke www.GetFreshMag.com, banyak artikel yang sesuai
>dengan jiwa dan kebutuhan anak-anak muda dan juga professional
>muda !!! Asik deh...
•

ICW 2001

INFO MILIS ALUMNI POUTRI

Dari: "Arief Budiyanto" <arief@>
>Dear Staf ICW ytk,
>Saya ingin menginformasikan milis "Alumni POUTRI". Milis ini adalah
>milis bagi para alumni POUTRI (Persekutuan Oikumene Universitas
>Trisakti), baik mantan anggota maupun mantan pengurusnya. Untuk info
>lebih lanjut:
==> http://groups.yahoo.com/group/alumni-poutri atau
>via email ke:
==> <alumni-poutri-owner@yahoogroups.com> (untuk 'owner/staf')
==> <alumni-poutri-subscribe@yahoogroups.com> (untuk berlangganan)
>Terima kasih atas perhatiannya. ADMIN.

Topik
Edisi 098: Penerbit Kristen
Edisi 099: Sekte/Bidat
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Salam Kasih
Salam dalam Kasih Kristus,
Halo pembaca ICW yang terkasih...senang bisa berjumpa dengan anda kembali. Kami
mengucapkan terima kasih untuk surat-surat yang anda kirimkan kepada kami,
termasuk dukungan doa-doanya. Setelah absen selama 5 minggu, kami berharap mulai
edisi ini redaksi ICW dapat kembali rutin menampilkan informasi-informasi seputar
pelayanan elektronik Kristen yang berguna bagi masyarakat Kristen Indonesia.
Sehubungan dengan hari PASKAH yang akan kita rayakan tgl. 15 April, maka redaksi
ICW akan menyajikan berbagai informasi seputar PASKAH. Situs-situs yang berisi
renungan dan artikel PASKAH akan menolong anda merenungkan arti PASKAH.
Sedangkan informasi yang tak kalah pentingnya adalah Situs-situs yang menyajikan
PASKAH sebagai bagian erat dari penginjilan. Dan... masih banyak lagi informasi lain
tentang PASKAH yang dapat anda nikmati pada edisi ini.
"Selamat PASKAH!!"
Staf Redaksi
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Review Situs
Sumber Informasi Tentang Paskah
Berbahasa Indonesia

[Red.: Sayang sekali Situs bahasa Indonesia yang bertema tentang PASKAH tidak kami
dapatkan sama sekali, kecuali kumpulan artikel di bawah ini, yang berisi informasi yang
cenderung bersifat non-kristen. Mari kita doakan bersama agar ada situs Kristen
bertema PASKAH yang akan lahir sebelum PASKAH tahun 2002.... !!! Siapa tergerak
untuk membuatnya???]
•

KUMPULAN ARTIKEL SEPUTAR PASKAH

==> http://www.smi.co.id/family/topic/paskah/biasa.htm
==> http://www.smi.co.id/family/topic/paskah/simbol.htm
==> http://www.smi.co.id/family/topic/paskah/legenda.htm
==> http://www.smi.co.id/family/topic/paskah/bunga.htm
==> http://www.smi.co.id/family/topic/paskah/hewan.htm
==> http://www.smi.co.id/family/topic/paskah/telur.htm
==> http://www.smi.co.id/family/topic/paskah/menghias.htm
==> http://www.mitra.net.id/family/topic/paskah/api.htm
==> http://www.mitra.net.id/family/topic/paskah/lilin.htm
==> http://www.mitra.net.id/family/topic/paskah/kue.htm
==> http://www.mitra.net.id/family/quiz/qpaskah1.htm
Beberapa halaman di atas berisi cerita tentang tradisi Paskah di negara-negara tertentu.
Namun jangan heran bila tradisi-tradisi itu terdengar sangat "aneh" dan "ganjil", malah
bisa dikata tidak ada hubungannya sama sekali dengan PASKAH Kristen yang kita
kenal. Artikel lainnya adalah tentang asal muasal Telur Paskah, Seputar Hewan, Bunga,
Tanaman, hingga Kue Paskah, menurut legenda masing- masing negara. Dari halamanhalaman ini kita mengetahui bahwa banyak negara di dunia ini mengenal "Paskah"
tetapi bukan PASKAH yang berpusatkan pada kisah kematian dan kebangkitan
Kristus :(
Berbahasa Inggris
•

ANNIE'S EASTER PAGE

==> http://www.annieshomepage.com/easter.html
==> http://www.annieshomepage.com/easterlinks.html
Inilah salah satu contoh Situs PASKAH yang patut anda lihat. Isinya sangat lengkap
dengan berbagai informasi tentang PASKAH, termasuk segudang 'link-link' yang akan
menolong anda masuk ke berbagai sumber informasi Kristen lain di internet. Dari
halaman "Annie's Easter Page" antara lain anda dapat menemukan: Annie's Easter
Symbols and Their Meanings, Annie's How to Celebrate Easter, Annie's "Jesus and the
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Cross", Annie's "Jesus-Messiah, the Fulfillment of Prophecy", Annie's Feasts of the
Bible, dan masih banyak lagi...!! Untuk merenungkan arti PASKAH dan menambah
pengetahuan anda tentang PASKAH cepat-cepat kunjungi Situs ini, kami yakin anda
akan menikmati PASKAH dengan lebih berkesan.

Renungan dan Artikel Paskah =
Berbahasa Indonesia
[Red.: Situs-situs di bawah ini sebenarnya bukan Situs PASKAH, tapi di dalamnya
terdapat satu atau dua halaman yang berisi renungan/artikel tentang PASKAH. Namun
Situs Gerakan Reformed Injili adalah satu-satunya Situs bahasa Indonesia yang berisi
cukup banyak artikel yang bertemakan PASKAH.]
•

GERAKAN REFORMED INJILI INDONESIA

==> http://www.geocities.com/reformed_movement/goodnews.html Situs ini berisi
banyak artikel-artikel teologia yang sangat berbobot, yang sebagian besar diambil dari
Majalah Momentum yang diterbitkan oleh Lembaga Reformed Injili Indonesia. Di antara
judul- judul artikel yang banyak itu, terdapat beberapa artikel yang berkaitan dengan
tema PASKAH, misalnya: Kristus Menelan Kuasa Maut, Perkataan Keenam dari Kristus
di atas Kayu Salib, Penderitaan Kristus di Kayu Salib, Mengapa Dia Harus Mati, Tuhan
Yang Bangkit Kembali, dan masih ada beberapa yang lain. Silakan berkunjung dan
selamat membaca!
•

"TRANSFORMASI DI HARI PASKAH"

==> http://www.gki.org/transfor.htm "...tatkala mengenal Kristus pertama kali, kita
mengikut Dia dengan penuh harapan? Namun setelah sekian lama harapan itu belum
juga menjadi kenyataan. Lalu timbul berbagai keraguan dan pertanyaan dalam hati
kita..." Cuplikan ini diambil dari Renungan PASKAH oleh Pdt. Bob Jokiman yang dimuat
dalam newsletter Gereja Kristen Indonesia, Lake Avenue California yang bisa anda
dapatkan secara online dengan mengunjungi alamat di atas.
•

"PASKAH DALAM TIGA BAHKAN EMPAT DIMENSI"

==> http://www.lrii.or.id/renungan2.htm "Pernahkah anda menyaksikan sebuah film
yang begitu memukau sehingga khayalan anda secara tidak sadar dibawa kepada
suatu dimensi lain ..." Untuk mengetahui apa yang dimaskud oleh Ev. Kalvin Surya,
S.Th. dari dimensi lain tsb. silakan anda mengunjungi Situs Lembaga Reformed Injili
Surabaya ini.

82

•

ICW 2001

"BAGAIMANA KITA TAHU BAHWA KRISTUS BENAR-BENAR BANGKIT DARI
MATI?"

==> http://www.christiananswers.net/indonesian/
==> http://www.christiananswers.net/indonesian/q-eden/edn-t001i.html Sebuah
pertanyaan yang "nampaknya" sederhana namun mengandung arti yang penting sekali
bagi kehidupan iman seorang Kristen. Bagaimana jika anda mendapat pertanyaan
seperti itu dari teman-teman yang belum percaya? Siapkah anda menjawabnya?
Kunjungi Situs ini untuk menolong anda merenungkan arti PASKAH dan bagaimana
membagikannya kepada orang lain.
•

"DIA YANG MATI DI SALIB HARI INI"

==> http://members.tripod.com/~j_disciples/paskah.html Pada halaman ini terdapat
renungan yang akan mengajak anda untuk "merenungkan" peristiwa demi peristiwa
yang dialami Kristus menjelang penyaliban-Nya. Untuk berkunjung, silakan klik alamat
di atas.
Berbahasa Inggris
•

EASTER STORIES AND ARTICLES

==> http://www.joyfulheart.com/easter/ "Easter Stories and Articles" adalah bagian dari
Situs Christian Articles Archive, sebuah pelayanan dari Joyful Heart Ministries. Di
bagian ini tersedia link ke beberapa artikel dan cerita PASKAH yang dapat anda pilih
dari kelompok "Short Stories about Easter", atau "Brief Easter Articles". Christian
Articles Archive juga memungkinkan anda membaca article/story lain (selain PASKAH)
dengan jalan memilih topik-topik yang telah disediakan dalam daftar menu.
•

RBC MINISTRIES' RESOURCES ABOUT CHRIST RESURRECTION

==> http://www.gospelcom.net/rbc/resources/Christ/resurrect.html Radio Bible Class
(RBC) menyajikan informasi menarik untuk menyambut PASKAH mendatang. Silakan
masuk ke halaman "RBC Resources about Christ's Ressurection", maka anda akan
mendapatkan daftar renungan harian dari Our Daily Bread dan Campus Journal yang
bertopikkan PASKAH. Anda juga bisa mendapatkan "Thought of the Day" dalam bentuk
rekaman audio masing-masing sepanjang 60 detik, dan juga Discovery Series Booklets
(buku-buku Seri Mutiara Iman) dengan topik yang berkaitan dengan PASKAH.

Bahan-Bahan Paskah Untuk Penginjilan
Berbahasa Inggris
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HOW TO MAKE THE MOST OF EASTER FOR EVANGELISM (LUIS PALAU)

==> http://www.gospelcom.net/lpea/easter.shtml Pernahkah terpikir oleh anda bahwa
perayaan PASKAH adalah kesempatan emas untuk membagikan berkat sukacita
PASKAH kepada orang-orang di sekeliling kita? Dalam Situs Luis Palau ini anda akan
mendapati halaman yang akan sangat berguna bagi anda yang isinya adalah ide-ide
efektif bagaimana menbagikan Injil kepada orang-orang di lingkungan anda yang belum
mengenal Yesus. Sebelum PASKAH tiba anda perlu memikirkan ide-ide tsb. Oleh
karena itu, cepatlah berkunjung ke alamat di atas.
•

REACHING MULTICULTURAL COMMUNITIES

==> http://www.hereslife.com/ Ada banyak orang Kristen bertanya bagaimana
menberitakan Injil kepada tetangga/orang-orang di lingkungan anda yang memiliki
budaya yang berbeda? Jawabannya akan anda temukan di Situs ini karena Situs
"Here's Life" menyediakan sumber-sumber dan ide-ide yang dapat menolong anda
bagaimana cara bergaul dengan orang-orang non-Kristen dan juga bagaimana
memberikan mem-follow-up pada petobat-petobat baru. Untuk keperluan tersebut
tersedia menu-menu Site Map, eProject, Bilingual Gospel Tracts, Evangelistic Street
Drama, dan Muslim Evangelism. Nah, jangan tunda lagi! Segera kunjungi Situs ini dan
gunakan momen PASKAH ini untuk menceritakan berita sukacita dari Allah kepada
orang-orang yang anda ingin layani.
•

CELEBRATE FORGIVENESS: INSPIRATION - LIVE IT

==> http://www.liveit.net/inspiration/insp19990329.html Bila anda klik alamat tersebut,
anda dapat membaca salah satu arsip dari "Inspirational" yang terbit bulan Maret dua
tahun yang lalu. Isi dari bahan ini cukup 'menantang' pengunjung untuk menerapkan arti
dan makna PASKAH yang sesungguhnya, yakni menerima "pengampunan" dari Allah
supaya kita bisa memberikan "pengampunan" kepada orang lain.

SITUS-SITUS CERITA PASKAH INTERAKTIF
Berbahasa Inggris
•

INTERACTIVE JOURNEY

==> http://www.geocities.com/~dolorosa/bible.html Anda suka berpetualang? Melalui
Situs "Interactive Journey" ini anda diajak untuk mengikuti kisah perjalanan yang dilalui
murid-murid Yesus saat mereka menjadi saksi atas penderitaan dan kematian Yesus.
Perjalanan ini benar-benar petualangan yang mengasyikkan karena pengunjung diberi
kebebasan untuk memilih kisah petualangan yang berikutnya. Lebih mengasyikkan lagi
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karena sembari berpetualang anda dapat mendengarkan alunan musik yang disediakan
oleh Situs Interactive Journey.
•

THE TWELVE VOICES OF EASTER

==> http://www.backtothebible.org/easter/ Situs yang cukup inspirasional ini merupakan
bagian dari Situs Back to the Bible's Internet. Melalui Situs ini, Dr. Woodrow Kroll dan
Keith Ghormley mengemas cerita Paskah (hasil karya mereka) dalam bentuk RealAudio
dan visual drama (wow!!). The Twelve Voices memungkinkan pengunjung
mendengarkan 12 suara dari tokoh-tokoh yang ada di sekitar Yesus sejak peristiwa
penangkapan sampai kebangkitan- Nya (mulai dari suara Yudas - si pengkhianat
sampai suara Tomas - si peragu). Jika anda meng- klik nama dari tokoh-tokoh tersebut
maka anda akan mendengarkan suara mereka! Untuk memperoleh kualitas suara
terbaik, gunakan RealAudio plug-in dan sebuah modem dengan kecepatan 28.8 atau
lebih.

SERBA-SERBI PASKAH
•

TIPS MERENCANAKAN PASKAH ANAK-ANAK

==> http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-BinaAnak (arsip)
==> http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-BinaGuru (arsip)
==> http://www.pondokrenungan.com/cerita/telurpaskah.html Merencanakan sebuah
kegiatan PASKAH untuk anak-anak tidaklah sukar, tapi yang sukar adalah membuat
anak-anak itu menyerap makna PASKAH melalui kegiatan yang diadakan tsb. Untuk itu,
tip-tip untuk merencanakan PASKAH yang diambil dari publikasi e-BinaAnak ini akan
memberikan beberapa masukan bagi kegiatan PASKAH anda dengan anak- anak.
•

SONGS OF PRAISE - EASTER

==> http://songsofpraise.org/easter.htm Halaman ini menyediakan sejumlah file MP3
lagu-lagu dan puisi-puisi PASKAH (Song/Poem) dalam bahasa Inggris yang dapat anda
'dengarkan' langsung atau bisa anda download.
•

GROWING TOGETHER - FAMILY TIP OF THE DAY

==> http://www.gospelcom.net/growingtogether/1999/03/index-03-10-1999.html
==> http://www.gospelcom.net/growingtogether/1999/03/index-03-10-1999.html
==> http://www.gospelcom.net/growingtogether/1999/03/index-03-19-1999.html
Halaman-halaman ini memberikan petunjuk praktis bagi orangtua yang ingin merayakan
PASKAH yang menarik bersama dengan keluarganya. Ada beberapa tip yang dapat
anda 'pelajari' terlebih dulu sebelum melakukannya dengan anak-anak anda. Oke,
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jadikan PASKAH tahun ini sebagai kesempatan untuk memperkenalkan Tuhan dan
mengajak keluarga anda mengerti Injil dan berita KeselamatanNya. Selamat
berPASKAH...:)

Review Milis
Publikasi Elektronik
e-BINAANAK
==> http://www.sabda.org/binaanak/ (Arsip e-BinaAnak)
==> <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org> Bagi guru-guru Sekolah Minggu (SM) atau
pelayan anak yang sedang mencari ide untuk renungan/permainan/kegiatan PASKAH
bersama anak- anak SM, simaklah 3 edisi berturut-turut dari publikasi elektronik eBinaAnak yang terbit 2 minggu y.l. dan yang akan terbit minggu depan (no. 25, 26 dan
27). Kami yakin guru-guru SM akan mendapat banyak masukan dan bahkan akan
disegarkan kembali dengan pesan-pesan Alkitabiah yang terkandung di dalamnya.
Untuk mendapatkannya silakan mengunjungi alamat Situs di atas yang berisi arsip-arip
e-BinaAnak atau silakan kontak alamat: < vivin@sabda.org >.
Bagi yang belum mengenal e-BinaAnak, kami ingin memperkenalkan bahwa eBinaAnak adalah publikasi mingguan yang khusus diterbitkan untuk
menolong/memperlengkapi guru-guru SM/pelayan anak dengan bahan-bahan yang
dapat meningkatkan kualitas pelayanan mereka. Untuk anda yang ingin berlangganan
(subscribe) silakan kirim email ke alamat di atas.

Forum Diskusi Elektronik
e-BINAGURU
==> http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-BinaGuru (arsip)
==> <subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org> "Saudara kembar" dari publikasi e-BinaAnak,
adalah Milis Diskusi e-BinaGuru. Milis ini khusus ditujukan untuk guru-guru SM dan
pelayan anak untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman serta ide bagaimana
meningkatkan pelayanan SM mereka di gereja masing-masing. Beberapa minggu
terakhir ini salah satu topik yang telah/sedang didiskusikan di milis e-BinaGuru adalah
hal-hal seputar PASKAH; mulai dari cerita PASKAH, game PASKAH sampai ke pernakpernik hadiah yang perlu disiapkan bagi anak-anak didik. Dijamin, milis yang
dimoderatori oleh Ibu Meilania ini akan banyak memberi masukan. Tunggu apalagi,
guru- guru SM, silakan bergabung segera!!

Stop Press
•

SELAMAT PASKAH
PASKAH berarti kemenangan,
PASKAH berarti pengharapan,
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PASKAH berarti pengampunan,
PASKAH berarti KRISTUS
bagi orang percaya.

Semoga PASKAH kali ini memberikan 'arti' bagi pembaca ICW semua....
Segenap Staf Redaksi ICW
mengucapkan:
-- Selamat merayakan PASKAH -•

TOPIK ICW EDISI YANG AKAN DATANG (No. 99)

Red. ICW telah memilih topik "WANITA" untuk edisi yang akan datang. Hal ini adalah
sehubungan dengan perayaan "Hari Kartini" tgl. 21 April 2000. Kami ingin para
pembaca ICW yang setia untuk ikut berpartisipasi membantu kami mendapatkan
informasi-informasi yang kami butuhkan. Oleh karena itu untuk anda yang ingin
menolong, silakan kirimkan alamat URL, Milis Diskusi, Review Situs, dll. yang berisi
informasi yang berhubungan dengan wanita dan kekristenan ke alamat Redaksi di:
==> < submit-ICW@sabda.org > Kami tunggu ...!!

Surat Anda
Dari: "Pusat Administrasi & Pengembangan FA" <familyaltar@>
>Shalom,
>Redaksi yang dikasihi Tuhan, kami memberitahukan bahwa website Family
>Altar GBI Bethany Wilayah Barat telah berubah yaitu:
>
==> http://www.familyaltar.org
>Kami mohon website ini diinformasikan kepada saudara-saudara seiman
>lainnya agar dapat menjadi berkat. Kami akan terus menyempurnakan dan
>melakukan update setiap minggu.
>Saat ini yang sudah tersaji adalah seputar Gereja Sel, kegiatan
>Gereja Sel, pernak-pernik, dll. Kami akan menambahkan khotbah
>Gembala, Artikel, humor, agenda kegiatan dll dalam waktu dekat. Mohon
>dukungan doa agar melalui website ini Nama Tuhan dipermuliakan dan
>setiap pengunjung mendapat berkat. Tuhan memberkati.
>Salam dan doa,
>Daniel P.
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Redaksi:
Terima kasih atas pemberitahuannya. Bagi para pembaca ICW, harap dicatat alamat
baru di atas.
Dari: Harry Subiarto
>Redaktur yang terhormat
>Saya terima berita terakhir Tanggal:22 Februari 2001.
>Apakah ini benar Berita terakhir yang diterbitkan oleh ICW.
>Bila ada berita setelah Tanggal tersebut diatas mohon saya dikirim.
>Kepada seluruh Pengasuh ICW saya mengucapkan Selamat bekerja,Tuhan
>memberkati dan menguatkan anda semua. Terima kasih.

Redaksi:
Kami mengucapkan terima kasih untuk para pembaca ICW yang menanyakan tentang
terbitan ICW. Dari surat yang telah kami kirimkan dan dari edisi ICW ini kami telah
memberitahukan tentang ketidak-terbitan ICW selamat 5 minggu y.l. Tapi sekarang ICW
telah kembali hadir, dan siap menjadi berkat bagi anda semua. Terus doakan ICW ya
'en jangan lupa membagikan informasi tentang ICW dan bagaimana berlangganan
kepada teman-teman anda yang lain.

Info Terbaru
Berikut ini adalah kiriman dari salah seorang pembaca ICW:
•

INFORMASI PERPUSTAKAAN VCD ANAK-ANAK

Saat ini banyak media audio-visual seperti TV, internet maupun film- film sekular yang
menyajikan tontonan dengan pesan-pesan negatif dan membawa pengaruh buruk,
khususnya bagi anak-anak yang masih belum bisa membedakan apa yang baik dan
yang salah. Film-film kartun/anak yang yang bagus dan mendidik sangat jarang ditemui.
Untuk menjawab kebutuhan audio-visual tersebut, perpustakaan VCD "El Shaddai"
hadir sebagai salah satu wadah pelayanan audio-visual yang bergerak dengan
semangat inter-denominasi.
Koleksi yang dimiliki antara lain:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

12 VCD Film anak (kartun Story Keepers, Anak Terang Indonesia)
25 VCD film barat & Indonesia
17 VCD lagu/musik barat (Produksi Maranatha)
3 VCD lagu/musik Indonesia
16 VCD karaoke (Anak & Dewasa)
2 VCD belajar bermain Tamborin
35 VCD Pelajaran Alkitab multimedia (International School of Ministry)
8 CD lagu/musik barat (Produksi Maranatha)
3 CD lagu/musik Indonesia
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Untuk informasi lebih lanjut, silakan mengirim email ke alamat: < staf-ICW@sabda.org >
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Salam Kasih
Dear netters,
Sebentar lagi kita mungkin akan melihat anak-anak Sekolah Dasar berduyun-duyun ke
sekolah mengenakan pakaian daerah. Benar sekali...., anak-anak tsb. akan
berpartisipasi merayakan "Hari Kartini". Untuk menyambut hari Kartini tahun 2001 ini,
ICW ingin menyajikan edisi khusus tentang WANITA. Walaupun belum ada Situs
Kristen bahasa Indonesia yang khusus bertema "Wanita", namun ada satu Milis Diskusi
Wanita Kristen Indonesia yang patut kita acungi jempol, yaitu "e- Wanita"!
Selain sajian Situs-situs yang memiliki halaman yang membahas tentang wanita
Kristen. kami juga tampilkan beberapa Situs wanita Kristen yang sangat apik... (tapi
sayangnya dalam bahasa Inggris). Siapa tahu hal ini justru dapat mendorong para
wanita Kristen Indonesia untuk berkarya dan rame-rame membuat homepage wanita
Kristen yang keren dan bermutu :) Nah... kalau sudah jadi, cepet-cepet beritahu
Redaksi ICW, ya..

adalah bohong dan kecantikan adalah sia-sia,
“ "Kemolekan
”
tetapi isteri yang takut akan TUHAN dipuji-puji."
—(Amsal 31:30)—

< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Ams/T_Ams31.htm 31:30 >
Dalam Kasih Karunia-Nya,
Staf Redaksi
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Review Situs
Komisi Wanita Gereja

Kami tidak menemukan Situs tentang Wanita yang Kristen dan berbahasa Indonesia
namun kami menemukan beberapa halaman Situs yang mengulas tentang Komisi
Wanita Gereja. Tapi sayang sekali halaman-halaman tersebut tidak pernah di-update
lagi... :(
GEPEMBRI (GEREJA PEMBERITA INJIL)
==> http://www.gepembri.org/id/woman/index1.htm
Bagian ini memuat link ke beberapa halaman yang berisi laporan/ ringkasan kegiatan
persekutuan yang diadakan kaum Wanita Gepembri. Salah satunya adalah halaman
"Peran Wanita dalam Gereja", sebuah ringkasan ceramah oleh Departemen Wanita
Sinode Gepembri yang isinya cukup bagus dan perlu dibaca oleh Kaum wanita Gereja.
Dan bila ingin mengenal lebih dekat gereja ini, silakan klik menu-menu lain yang
tersedia dalam Situs ini.
GKI Layur
==> http://www.gki.or.id/layur/
==> http://www.gki.or.id/layur/Lwanita.html
Halaman ini memuat misi dan visi KOMWA GKI Layur lengkap dengan penjelasan
langkah-langkah mencapai visi dan misi tersebut. Dalam halaman yang sama Komwa
GKI Layur menguraikan kegiatan dan pelayanan mereka di tahun 1998 (udah out of
date...??) lengkap dengan susunan pengurusnya. Untuk mengunjungi bagian lain dari
Situs GKI Layur, silakan klik di menu utamanya.
GKI Manyar
==> http://home.mitra.net.id/~gkimyr/k-wanita.htm
==> http://www.gki.or.id/manyar/ Halaman yang satu ini dipersiapkan khusus untuk
Komisi Wanita GKI Manyar Surabaya dan sampai sekarang masih dalam taraf
perbaikan. Jadi bila anda berkunjung ke sini, jangan lupa memberikan saran dan
masukkan supaya halaman Komisi Wanita GKI Manyar bisa cepat-cepat diperbaiki dan
dapat menjadi berkat bagi setiap pengunjung. Bila ingin mengetahui informasi dari
komisi-komisi GKI Manyar lainnya, silakan klik link daftar komisi yang ada dalam
halaman ini.
GKI Kayu Putih
==> http://members.tripod.com/kayu-putih/page7.html Saat anda klik alamat diatas,
anda tidak hanya mendapati informasi tentang Komisi Wanita GKI Kayu putih, namun
semua informasi tentang seluruh komisi yang ada di GKI Kayu Putih. Masing-masing
komisi dijelaskan secara singkat dalam halaman ini.

Renungan, Artikel, Dan Tip Tentang Wanita =
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Bahasa Indonesia
Berikut ini adalah halaman-halaman yang berisi renungan, artikel dan tip yang cukup
membangun bagi anda yang merasa diri Wanita.
•

"Iman Yokhebed" - GKI Newsletter
==> http://www.gki.org/iman.htm Apakah anda mengenal Yokhebed? Pasti
banyak yang tidak tahu. Bahkan mungkin ada diantara kita yang baru pertama
kali mengetahuinya. Apakah itu merk sabun mandi terkenal atau parfum yang
mahal? Kedua- duanya salah. Yokhebed bukanlah nama sabun atau parfum.
Yokhebed adalah seorang wanita desa, ibu rumah-tangga yang sederhana
bahkan isteri seorang budak, yang tidak mengenal sabun mandi dan parfum
wangi. Sekalipun ia bukan seorang tokoh, imannya patut kita teladani, nah,
teladan apa yang diberikan oleh ibu Yokhebed? Klik alamat di atas untuk
membaca renungan dari Pdt. Bob Jokiman ini selengkapnya.

•

Tips Hal-hal yang tidak disukai Istri Warta Bethany
==> http://www.bethany-bogor.org/artikel/fokus/istri.htm "Pria dan wanita itu
berbeda dalam anatomi tubuh, kelamin, emosi, kejiwaan dan zat-zat kimia yang
ada dalam tubuhnya. Karena perbedaan inilah Tuhan memasangkan pria dan
wanita untuk hidup bersama dalam suatu pernikahan kudus..." Kutipan tersebut
mengawali sebuah artikel dari Warta Bethany Bogor yang pada akhirnya
menguraikan beberapa hal yang dikehendaki seorang istri terhadap suami. Nah,
khusus bagi para suami, silakan cek alamat diatas.

•

"Iman Kristen dan Feminisme"
==> http://www.global.bisnis.net/webcgi/katolikdiskusi/messages/372.html
Benarkah wanita Kristen tidak mungkin menjadi feminis? Mengapa Santo Paul
menyuruh wanita diam dalam jemaat? Mengapa pula St. Paul menyebut bahwa
pria adalah kepala wanita jika dalam Kitab Kejadian wanita diciptakan dari sisi
pria untuk menjadi penolong yg sepadan? Apakah pernyataan St. Paul masih
berlaku bagi umat Kristen sekarang? Simak dan ikuti diskusi yang menarik
dengan topik "Iman Kristen dan Feminisme" melalui alamat di atas.

Bahasa Inggris - Di bawah ini adalah Situs-situs Kristen bahasa Inggris yang berisi
renungan dan artikel tentang Wanita.
Healing Love Outreach Ministries
==> http://www.hlom.org/index.htm Situs Healing Love Outreach Ministries ditujukan
bagi para wanita yang membutuhkan dukungan secara rohani. Dalam Situs ini anda
bisa mengunjungi halaman "Devotional Room". Anda juga dapat menjelajahi halaman
Communities untuk mendapatkan teman-teman baru. Beberapa menu lain seperti "Who
Are We?, What We Believe, Areas of Ministry" akan menolong anda untuk mengetahui
tentang pelayanan Healing Love Outreach Ministries.
Loving A Muslim
==> http://www.domini.org/lam/home.html Situs ini khusus diperuntukkan bagi wanita
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Kristen yang sedang berpacaran ataupun yang sudah menikah dengan pria Muslim.
Loving a Muslim bertujuan sebagai support bagi para wanita Kristen tersebut supaya
mereka tetap setia dengan imannya. Beragam artikel bisa anda jumpai, antara lain
General information, Marriage between Muslims and non-Muslims, What I Wish I Had
Known While Dating, What does it mean to be a Christian?, Marriage to Muslims,
Christian web sites that deal with Muslim, dan masih banyak lagi. Selain itu, anda juga
bisa bergabung dalam milis diskusi yang mereka selenggarakan. Silakan berkunjung
dan bagikan alamat ini bagi mereka yang membutuhkannya.
Situs "Oleh" Wanita =
Bahasa Inggris
SISTERS 'N SAINTS - PEGGIE'S PLACE
==> http://www.peggiesplace.com/
==> http://www.peggiesplace.com/sisters.htm
==> http://www.peggiesplace.com/sisterslinks.htm
==> http://www.ag.org/womanstouch/
==> http://www.christianwomentoday.com/devotions/womendevotion.php3
==> http://www.pastoringpartners.com/
Sejumlah link ke sumber-sumber informasi Kristen/Wanita bemutu dapat anda jumpai
dalam Situs ini, termasuk juga link ke Sisters 'n Saints (Web Women of the Word-Ministering for Christ on the WWW). Dalam Sisters 'n Saints ada link-link ke banyak
Situs khusus tentang wanita, seperti MamaQuest - a Mother's Day celebration at
Peggie's Place!, A Woman's Quest, A Woman's Search, Superwoman QUITS!, He
Woke Me..., Who Is This Woman?, The Road to Hope dan masih banyak lagi. Bukan
hanya itu saja, Sisters 'n Saints juga memiliki beberapa sub Situs, satu diantaranya
adalah Christian Women's Resources on the Web! Nah, bisakah anda bayangkan
isinya? Okelah, silakan surf alamat di atas.

ANNIE'S LOVELY AND MORE LOVELY CHRISTIAN LADIES - ANNIE'S PAGE
==> http://www.annieshomepage.com/lovelyladies.html
==> http://www.annieshomepage.com/moreladies.html
==> http://www.annieshomepage.com/moreladies2.html
==> http://www.annieshomepage.com/moreladies3.html
==> http://www.annieshomepage.com/whistory.html (Women's History)
==> http://www.annieshomepage.com/ Annie's Page adalah bukti bahwa seorang
wanita-pun dapat membuat dan mengelola sebuah Situs Web dengan baik. Struktur dan
desain halaman mukanya cukup sederhana, namun anda akan dibuat heran dengan
sejumlah link yang ada dalam Situs ini. Di bulan April ini sebagian besar link yang ada
menuju ke informasi tentang Paskah, seperti yang telah di-review pada ICW Edisi
Paskah. Namun ada sebuah link yang khusus berhubungan dengan wanita yakni
"Annie's More Lovely Christian Ladies" yang isinya...hmm..silakan klik alamat di atas :)
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WEB WOMEN OF THE WORD - BARBARA ENTOURAGE
==> http://www.entourages.com/barbs/webwomen.html Satu lagi sebuah Situs yang
dibuat oleh wanita yang memuat cukup banyak informasi seputar kekristenan, dan
khususnya wanita. Situs Barbara Entourage dengan Web Women of The Word-nya
akan memandu anda menjelajahi jagat cyber wanita Kristen. Anda cukup klik alamat di
atas, atau pilih "Web Women Of The Word" dalam menu pulldown "Select a Destination"
di halaman utama Situs ini. Sejumlah link ke Situs-situs khusus wanita akan anda
jumpai sekalipun tidak sebanyak link-link dari dua Situs sebelumnya. Beberapa link
yang ada di bagian ini antara lain Amazing Love Ministries, The Handmaiden Electronic Newsletter for Christian Women, Women's Ministry Network Homepage,
Pastor's Wives Resource Page - a help for ministry wives, The River of God - Revival
Theology & Prophecy - the Hansons, dll.
RHESA SIREGAR
==> http://rhesa.i85.net/
==> http://rhesa.gracemks.org/ Kita boleh berbangga dengan seorang wanita asli
Makasar, Rhesa Siregar. Dia adalah seorang musisi gereja sekaligus seorang
pemimpin pujian, namun lebih daripada itu, dia juga yang memiliki Situs musik rohani
ini. Dari halaman utama, pengunjung dapat memilih dan mendengarkan file-file midi
rohani dengan klik salah satu "File Midi Section". Dan melalui halaman ini anda dapat
melompat ke menu-menu lain seperti Praise and music Albums (Album musik Rhesa),
Songs of Praise (sebuah Situs musik Rohani tempat Rhesa berkolaborasi dengan
Musisi Kristen lain), MIDI Files, Christmas Music, RealAudio, About Me, Links,
WebRings, dan Contact Me.
= MAJALAH WANITA =

Bahasa Indonesia KARTINI ONLINE
==> http://www.kartinionline.com/ Kartini Online adalah Situs dari majalah wanita
Indonesia umum (non-Kristen). Didalamnya tersedia bermacam rubrik-rubrik: bonus,
eksklusif, astrologi, fiksi, kecantikan, mode, atau yang lainnya. Situs berlatar bekang
biru muda ini juga menyediakan beberapa menu seperti Forum, Konsultasi, Resep,
Redaksi, Company Profile, Pemasangan Iklan, Help, dan juga menyediakan Fasilitas
Pencarian. Salah satu kelebihan majalah Kartini versi online ini adalah pengunjung
dapat saling berkenalan dan berinteraksi melalui Kartini online Forum. Ada empat
kategori yang disediakan yakni Forum Kartini online Umum; Forum masak-memasak;
Forum fashion, gaya, dan kecantikan; dan Forum interior dan rumah. Ingin berkunjung?
SEDAP SEKEJAP
==> http://www.sedap-sekejap.com/ Sedap sekejap merupakan majalah bulanan yang
terbit sejak Desember 1999. Majalah yang terbit setiap Rabu pertama setiap bulan ini
membahas resep makanan, tip pengolahan makanan, seni penyajian, konsultasi gizi,
dan manajemen boga. Kini anda tinggal mem-browse saja majalah ini lewat Situs
94

ICW 2001

Sedap Sekejap. lebih menarik lagi, Situs resep makanan ini dilengkapi dengan foto-foto
yang bagus, sehingga anda tidak perlu mereka-reka bagaimana bentuknya. Situs ini
juga menyediakan tempat Chat untuk ngobrolin hal-hal seputar masakan atau untuk
sekedar ngerumpi... ;) [Internet, Vol. III No. 02 - 2001]
Bahasa Inggris CHRISTIAN WOMEN TODAY MAGAZINE
==> http://www.christianwomentoday.com/index.htm Situs majalah wanita ini sarat
dengan muatan rohani, yang antara lain dapat diakses melalui halaman Daily
Devotional, Holy Spirit, Inspiration, Jesus' Life, Life Stories, My Life, Prayer, Reflection,
Great Sites tentang keluarga, Resources, dsb.
WOMEN TODAY MAGAZINE
==> http://www.womentodaymagazine.com/index.htm Sedang mencari informasi
seputar wanita? Tidak salah lagi bila anda mengunjungi Situs Women Today Magazine.
Situs ini akan memandu anda menjelajahi halaman-halamannya melalui menu-menu
Advice, Beauty, Career, Family, Food, Health, dsb. Selain itu, dalam Situs ini, anda
dapat menjumpai "live chat & discussion board, women's live from around the world,
woman's newsletter" yang dapat diperoleh secara gratis melalui email, dan masih
banyak lagi lainnya. [Tapi, ini Situs non-Kristen]

Situs Umum Tentang Wanita
HANYAWANITA.COM
==> http://www.hanyawanita.com/ Entah mengapa Situs ini dinamakan
HanyaWanita.Com, apakah salah satu usaha untuk menahan pengunjung Pria masuk
ke dalam Situs ini? Akan tetapi who knows justru sebaliknya... :). Situs berdesain
sederhana ini memiliki sejumlah artikel, tip dan informasi yang berguna bagi kaum
wanita. Silakan klik topik yang ingin anda baca, atau pilih topik lewat menu yang
disediakan oleh halaman ini. Situs ini cukup interaktif dengan pengunjung yaitu lewat
kuis dan juga voting.
SATUWANITA.COM
==> http://www.satuwanita.com/ Situs ini berisi berbagai artikel, tip, cerita maupun berita
yang berhubungan dengan masalah keluarga. Mulai dari berita kriminalitas hingga
resep-resep masakan dimuat dalam Situs ini. Karena itu SatuWanita sekilas nampak
seperti sebuah majalah online. Untuk membaca isinya anda tinggal klik pada judul
informasi atau anda dapat memanfaatkan fasilitas pencarian yang disediakan oleh Situs
ini.
KELUARGA.ORG
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==> http://www.handoko.net/keluarga.Org/pasangan.shtml Memang Situs ini tidak
secara langsung berbicara tentang wanita, namun informasi yang ada dalam Situs ini
perlu diketahui oleh wanita. Secara khusus menu "suami-istri" mengulas tentang
beberapa hal yang bermanfaat untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Silakan
pilih topik-topik di bawah kategori Hubungan Sosial, Hubungan Suami&Istri, Masalah
Psikologis, Mengurus Anak, dan topik-topik yang lain. Untuk mendapat lebih banyak
informasi, pilih dan klik menu-menu lain yang disediakan dalam Situs ini.

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
e-Wanita
==> <subscribe-i-kan-wanita@xc.org> Bila anda seorang wanita Kristen mari
bergabung bersama Milis e-Wanita [harap kata "wanita" diperhatikan, karena Milis ini
tertutup bagi yang bukan wanita, maaf...:)], sebuah arena tukar- menukar informasi dan
diskusi tentang segala permasalahan yang menyangkut wanita. Boleh dikatakan Milis
ini adalah tempat yang tepat untuk curhat seputar masalah keluarga, memperbanyak
teman, dan sekaligus untuk bertumbuh di dalam Tuhan. Topik-topik yang sekarang ini
sedang hangat dibicarakan adalah tukang ramal, sulap dan ..., dll. Bila anda seorang
wanita dan tertarik untuk bergabung, silakan mengirim email ke alamat di atas. Aktivitas:
3-5 surat per hari.

Review Buku
•

RENUNGAN HARIAN "HANA" (non-elektronik)

==> <lighthouse@bdg.centrin.net.id> "Pucuk dicinta ulam tiba. Kehadiran HANA
merupakan jawaban dari sebuah kerinduan. HANA hadir sebagai penuntun ber-saat
teduh yang secara khusus membahas seluk-beluk yang berhubungan langsung dengan
kehidupan wanita menikah..." Begitulah sepotong salam dari sebuah buku renungan
harian khusus wanita HANA terbitan Yayasan Bina Kasih Keluarga Indonesia
(Lighthouse Family Ministry) Divisi Media. Untuk informasi lebih lanjut, silakan
menghubungi alamat email di atas.
•

BUKU "WANITA YANG DIKENDALIKAN KRISTUS"

==> <saat-teduh@bpkgm.com > "Seorang wanita dapat menjadi monster yang tidak
terkendalikan, tetapi juga dapat menjadi berkat yang kreatif bagi orang lain, apabila
kepribadiannya selalu terpusat pada Kristus. Buku ini membahas perbedaan yang
dibuat Kristus dalam diri seorang wanita: wataknya, pikirannya, pekerjaannya,
penampilannya, hidup pernikahannya, kehidupan rohaninya dan lain-lain segi
kehidupannya." [Cuplikan dari Saat Teduh, Maret-April 2001] -- Untuk mendapatkan
96

ICW 2001

buku "Wanita yang Dikendalikan Kristus" karangan Eugenia Price, silakan hubungi
alamat email di atas.
•

KAMUS TOKOH ALKITAB dan KAMUS INTERAKTIF

==> <order-cd@sabda.org> CD SABDA menyediakan informasi lengkap tentang tokohtokoh wanita dan juga semua tokoh lain dalam Alkitab, mulai dari Abigail sampai Zipora,
yang dapat anda temukan dalam Kamus Tokoh Alkitab dengan Indeks di Nomor Topik
19574 (atau dalam Kamus Interaktif dengan klik double atas Nama/Kata dalam teks
Alkitab).

Stop Press
•

><G> EDISI 100 -- CELEBRATION AND PARTICIPATION <G>< :-)

[" ...kami mengundang para pembaca untuk ikut berpartisipasi... "]
Tanpa terasa ICW akan memasuki edisi yang ke-100 !! Itu berarti ada lebih dari "1000
lembar" (100x10) informasi yang anda telah terima hingga hari ini, dan berarti juga tidak
terhitung banyaknya Situs Kristen baik dari Indonesia maupun luar negeri yang telah
anda ketahui. Bila menengok jerih payah masa yang lalu, maka sekarang kami bisa
bersuka-cita karena kami tahu jerih payah kami tidak terbuang percuma. Semua ini
adalah untuk kemuliaan bagi nama Tuhan !!
Untuk ucapan syukur kepada Tuhan dan rasa terimakasih kami kepada para pembaca,
Redaksi ingin menggelar sajian yang cukup spesial:
" Celebration and Participation: "
[ICW -- Past, Present and Future!!]
Untuk itu, kami mengundang para pembaca untuk ikut berpartisipasi. Anda boleh
(malah diharapkan ... :)) memberikan kiriman kesan dan pesan serta harapan
untuk ICW yang akan datang,
tentang ICW yang anda sudah dapat,
atau komentar yang lain untuk pembaca,
dan jangan lupa mendaftarkan teman-teman,

oke? Kami tunggu, ya. Pastikan sajian istimewa ini sampai pada mailbox anda sebagai
edisi yang ke-100 dari ICW!!! Jangan lewatkan.
Dan sementara itu kirimkan terus informasi terbaru anda ke: <submit-ICW@sabda.org>
e-SURAT ANDA %
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Dari: Jen A <girl12384@>
>Nama Saya Jenxxx Axxxxx nama panggilan saya Jennie umur saya
>udah 1X thn, birth: XX January 19XX, ini sampai sekarang ini saya
>sangat percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penyelamat saya, menjaga
>saya, melindungi saya dan tuhan yesus mao mendengarkan doa saya dan
>juga tuham mao mengabulkan permintaan saya, bagi saya Tuhan Yesus
>itu sebagia sahabat saya saya mao tanya nih soalnya dulu waktu kecil
>say belon pernah di baptis soalnya saya mao di baptis sekarang
>juga bagaimana caranya??????? saya menerima dia sebagai Tuhan Yesusku
>sayang krn dia sahabatku dan juga saya ingin mnegucapkan terima
>kasih atas kirim2 surat2 ttg Tuhan dan segala2 nya krn saya sangat
>percaya sekali ama Tuhan Yesus dan juga saya ingin mengucapkan
>terima kasih kepada ICW semuanya!!! Thank's for everthing! and all
>staff ICW! :)) Thank's For everthing! and God Bless You Always!!!

Redaksi:
Curhat Jennie sangat menyentuh hati dan kami akan mendukung anda selalu dalam
doa agar Tuhan memberkati kamu dengan kasihNya yang melimpah. Jawaban lainnya
lewat japri aja, ya...
Dari: "Mini" <miniindah@>
>Terima kasih buat ICW atas edisi-edisi yang telah dikirim ke saya.
>Saya sangat senang dengan edisi 097 tentang keluarga-kristen. Mungkin
>ICW bisa lebih banyak mengupas tentang keluarga-kristen di edisi
>mendatang, mengingat bahwa banyak sekali perpecahan dalam keluarga
>dan mengakibatkan banyak kepahitan. --cut-Redaksi:
Kami juga berharap bisa memberikan informasi yang lebih lengkap tentang keluarga di
edisi mendatang.

Info Terbaru
•

SITUS REMAJA DAN MILIS MAHASISWA BARU

Dari: "skiez_sakabatou" <xplore@>
>Sekarang ada forum buat remaja Bethany Denpasar Teen Revival, di:
==> http://go.to/forumremaja
>Forum ini tidak terbatas hanya untuk remaja kristen (12-20 th) atau
>jemaat Teens Revival saja. Siapa saja boleh masuk ke forum, dan
>boleh nanya ttg masalah remaja. Nanti masalah itu akan dibahas oleh
>remaja juga ! Jadi dari remaja, oleh remaja dan untuk remaja.
>fanny (admin forum remaja)
Dari: Kekasih_biru <andza@>
>kami membuka milis kristiani_groups buat anak mahasiswa universitas
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>lampung. Milis ini berguna untuk jaringan informasi sesama
>mahasiswa. Alamat milis kristiani_groups@yahoogroups.com, subscribe
>aja di sini...
>semoga milis ini dapat berguna bagi kita semua. shallom
•

UPDATE SITUS

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

Ishak Natan
ishaknatan@
E-Mail :
==> URL : http://www.geocities.com/ishaknatan/
fokus kepada PI dan pembinaan Iman
http://www.geocities.com/ishaknatan/Indo/
http://www.geocities.com/ishaknatan/toJews.htm
http://www.geocities.com/ishaknatan/understanding.htm
Komentar: http://www.geocities.com/ishaknatan/goodnews.htm
http://www.geocities.com/ishaknatan/presentation.htm
http://www.geocities.com/ishaknatan/Indo/kristus_mati.htm
http://www.geocities.com/ishaknatan/Indo/3ta.htm
http://www.geocities.com/ishaknatan/leftbehind.html
Nama :

Daniel Pramono
familyaltar@
E-Mail :
==> URL : http://www.familyaltar.org
Komentar: Shalom, website ini sangat bagus dan jadi berkat!
Nama :

Yanto Wijaya Kusumah
yanto007@
E-Mail :
==> URL : http://gbinjili.freehomepage.com
Halo, Sory data homepage gbi injili kemaren belum aktif dan sekarang sudah
Komentar: aktif, alamatnya seperti diatas. Saya berharap dan berdoa bahwa gerejagereja di seluruh dunia dapat bersatu di internet ini. Amin
Nama :

Andiati
Andiati@
E-Mail :
==> URL : http://www.griis.org
Di site GRII Surabaya ini terdapat ringkasan kotbah kebaktian minggu,
Komentar: beberapa artikel & resensi buku & informasi kegiatan yang diadakan GRII di
Surabaya.
Nama :

Michelle S. Zacharia
michelle_zach@
E-Mail :
==> URL : www.gitagetsemani.bizland.com
Tolong link situs kami, Gita Getsemani, Paduan suara rohani contemporer
Komentar:
sejak 1996. Berkembang dalam Tuhan untuk melayani jemaat interdominasi.
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INFO KEGIATAN PASKAH

BPK-Gerakan Pemuda GPIB dan Suara Pelangi Pujian mengadakan "Pelangi Pujian"
dengan tema " For God so Good ", besok pada Hari, Tanggal, Jam : Sabtu, 21 April
2001, 18.00 wib
Tempat : Tennis Indoor, Senayan
Pergelaran Musik Paskah 2001 di dukung artis-artis Ibukota Informasi
Acara :
selengkapnya: <donaldpaul.scheffer@questintl.com>
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ICW 100/Mei/2001: Celebration and
Participation!!
Salam Kasih
Salam Kasih dalam Kristus,

Inilah edisi ICW yang ke 100!!! Oleh karena 100 adalah nomor istimewa maka kami
akan mengisi edisi ini dengan sajian yang istimewa pula. Untuk itu ijinkan kami
mengajak para pembaca ICW untuk bersama-sama merayakannya dalam tema:
"Celebration and Participation!!"
Dalam edisi istimewa ini (meskipun terlambat dan dua kali lebih besar dari biasa) kami
pertama mengucap-syukur kepada Tuhan atas kebaikan-Nya memakai ICW menjadi
alat "terang"-Nya di internet! Hanya karena kemurahan-Nya pelayanan ICW ini bisa
berlangsung sampai yang ke 100!
Kedua, kami menyampaikan terima kasih kepada gereja/organisasi/ yayasan Kristen
dan tentu saja juga, kepada semua pembaca ICW atas dukungan yang selama ini
diberikan bagi pelayanan ICW, baik dukungan untuk kiriman informasi-informasinya
maupun dukungan doa dan dana. Kami sangat bersyukur bahwa kami tidak sendiri
dalam melakukan pelayanan ini. Pelayanan ICW tidak mungkin berhasil tanpa
dukungan para pembaca ICW yang setia.
Mengapa edisi ini disebut "Celebration"? Karena melalui ICW kita mengetahui bahwa
dalam kurun waktu dua setengah tahun terakhir ini pelayanan yang berorientasi pada
pemanfaatan teknologi, khususnya komputer/internet (yang biasa disebut dengan istilah
"pelayanan elektronik") telah berkembang dengan sangat menggembirakan di
Indonesia. Banyaknya informasi Situs/Milis/Software Kristen yang dimuat dalam ICW
(dari no. 1 sampai no. 99) membuktikan adanya kegairahan pelayanan elektronik yang
semakin meningkat di Indonesia. Nah..bukankah hal ini patut kita syukuri dan kita
rayakan?
Mengapa edisi ini juga disebut "Participation"? Karena, kami ingin mendorong agar
lebih banyak gereja/yayasan/persekutuan dan tentu saja pembaca ICW, untuk terlibat
dalam "pelayanan elektronik". Keterlibatan ini tentu akan memberi dampak dan
sumbangsih yang nyata bagi kemajuan pelayanan elektronik di Indonesia. Dan hasil
keterlibatan tsb. jangan lupa dikirimkan ke ICW, karena ICW memang hadir untuk
memberitakan dan melaporkan berita-berita kemajuan dalam dunia pelayanan
elektronik Kristen di Indonesia...Inilah tugas yang diemban oleh ICW!
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Sekali lagi, kami sangat bersyukur untuk 99 edisi ICW yang telah terbit sampai saat ini.
Tapi kami lebih bersyukur lagi melihat ICW dapat dipakai menjadi alat untuk
menginformasikan tentang kemajuan pelayanan elektronik Kristen Indonesia sehingga
menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan dan kemuliaan nama-Nya!!!
Nah... untuk lebih mengenal pelayanan dan pergumulan ICW, maka kami akan
menghantar anda untuk mampir ke dapur ICW untuk melihat: visi dan sejarah lahirnya
ICW, juga untuk melihat siapa-siapa saja yang ada di balik ICW serta apa yang dapat
dikerjakan untuk memberi sumbangsih bagi masa depan pelayanan elektronik di
Indonesia. Lalu partisipasi apa yang dapat kita semua sumbangkan ..... Marilah kita
sambut tantangan jaman ini dengan hati yang bersandar pada Tuhan!
Dalam anugerah-Nya,
Staf ICW

is the FUTURE and today is a GIFT,
“ "Yesterday is the PAST, tomorrow
that is why it is called
the PRESENT"
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Reasons To Celebrate
•

VISI PUBLIKASI ICW (Indonesian Christian WebWatch)

ICW adalah sebuah publikasi elektronik Kristen yang terpanggil untuk menjadi media
penghubung antara sumber-sumber informasi Kristen di internet dengan masyarakat
Kristen Indonesia pengguna komputer/ internet.
Dalam menerbitkan publikasinya ICW memiliki tujuan untuk:
1. Menjadi jembatan untuk memasyarakatkan pelayanan elektronik Kristen di
Indonesia.
2. Menginformasikan keberadaan berbagai sumber informasi Kristen baik yang
berupa alamat URL/Situs/Web/FTP, Milis Publikasi atau Milis
Diskusi/Newsgroups dan informasi-informasi lain seputar pelayanan Kristen yang
memakai media komputer/internet.
3. Menolong masyarakat Kristen Indonesia pengguna komputer/internet untuk
memanfaatkan sumber-sumber informasi di atas bagi kepentingan kemajuan
pelayanan gereja/organisasi/yayasan/ persekutuan/pribadi.

Past
•

SEJARAH PUBLIKASI ICW; LAHIRNYA -> SEKARANG

Masuknya sarana internet ke Indonesia merupakan kesempatan emas bagi kemajuan
pelayanan Kristen di Indonesia. Hal inilah yang mendorong Yayasan Lembaga SABDA
(YLSA) untuk ikut terjun ambil bagian menjadi salah satu perintis pelayanan yang
menggunakan alat teknologi komputer/internet (atau yang disebut sebagai "Pelayanan
Elektronik") di Indonesia, yaitu dengan membangun sebuah infra-struktur sistem
pelayanan internet yang diberi nama "Sistem I-KAN" (Internet -- Komputer Alkitab
Network).
Pada pertengahan thn. 1997, beberapa gereja dan organisasi Kristen mulai bergabung
memanfaatkan pelayanan sistem I-KAN, baik dengan membuka Milis Diskusi maupun
Milis Publikasi. Melihat semakin maraknya perkembangan pelayanan sistem I-KAN ini,
maka mulailah muncul kebutuhan untuk membuat sebuah buletin "Berita I-KAN", untuk
menjadi media komunikasi dan informasi diantar pemakai sistem I-KAN. Sebelum
sempat diterbitkan ternyata ide untuk membuat "Berita I-KAN" semakin berkembang,
karena mulai dikenalnya pelayanan elektronik secara luas di masyarakat Kristen
Indonesia. Ditambah dengan beberapa informasi lain, akhirnya terbitlah buletin: "Berita
I-KAN" yang pertama pada bulan Nopember 1997 (oleh Has dan Yulia), yang memuat
berita-berita seputar pelayanan sistem I-KAN dan pelayanan elektronik lain yang
termonitor saat itu. Jumlah pelanggan yang terdaftar saat itu (diantaranya adalah semua
anggota milis I-KAN) ada sekitar 700 alamat e-mail. Namun sayang sekali, buletin ini
hanya terbit dua kali karena berkurangnya personil yang mengelola.
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Pada tahun 1998 perkembangan pelayanan elektronik semakin cerah karena banyak
Situs Kristen berbahasa Indonesia yang mulai bermunculan. Juga keberhasilan Milis IKAN "e-Software" (para pecinta dan pengguna komputer/internet) membuat YLSA
semakin tertantang untuk memikirkan bagaimana menyediakan sarana untuk
menginformasikan bagaimana memanfaatkan pelayanan elektronik bagi kemajuan
pelayanan dan bagaimana memperkenalkan keberadaan sumber- sumber informasi
tsb. kepada masyarakat Kristen Indonesia. Oleh karena itu, mulailah digodok pemikiran
untuk menerbitkan kembali publikasi semacam "Berita I-KAN" tetapi dalam format yang
berbeda dan jangkauan yang lebih luas. Maka pada akhir bulan Januari 1999, lahirlah
Publikasi yang sekarang kita kenal yaitu, Indonesian Christian WebWatch (ICW)!!
ICW pertama terbit disebarkan kepada 1.648 anggota oleh Sistem I-KAN yang pada
saat itu masih me"numpang" di Milis Server "Majordomo". Dengan format yang masih
sederhana (3-4 review Situs, 1-2 info milis, artikel pendek tentang Liputan Dunia
Internet, dan tips-tips kecil lain), ICW muncul menjadi buletin elektronik pertama di
Indonesia yang menyajikan informasi seputar sumber-sumber informasi Kristen dan
pelayanan elektronik (internet) Kristen Indonesia!! ICW yang berhasil muncul hampir
sekali seminggu itu merupakan hasil kerja keras dari Staf Redaksi yang terdiri dari:
Yulia, Anky, Budi, Endah, Vivin, Agus dan Daniel. Sampai akhir tahun 1999, ICW
berhasil menerbitkan 46 edisi dengan jumlah pelanggan mencapai 4.204 anggota.
Memasuki tahun ke dua (2000) keberadaan ICW semakin mantap dan dibutuhkan,
terutama oleh gereja/organisasi Kristen/persekutuan/ pribadi yang ingin
memperkenalkan Situs atau Milis yang mereka miliki kepada masyarakat Kristen
Indonesia. Di lain pihak, kehadiran ICW juga semakin diharapkan oleh para
pembacanya karena mereka semakin melihat manfaat yang bisa didapatkan dari
informasi yang disajikan.
Selama tahun ke dua ini (2000), ICW melakukan perubahan format dan penekanan,
karena salah satu tujuannya adalah untuk membuat ICW menjadi "Sumber Referensi
Alamat-alamat URL Kristen Indonesia". Sebagai hasilnya maka mulai edisi 79
(September 2000) ICW menyajikan bahannya secara bertema/topik. Dalam setiap edisi
disajikan berpuluh- puluh alamat URL yang isinya khusus berkaitan dengan tema/topik
pada edisi tsb. Jumlah pelanggan ICW selama tahun ke dua ini sangat melonjak
sehingga pada akhir tahun 2000 mencapai jumlah 15.200 anggota.
Keterlibatan pembaca selama tahun 2000 juga meningkat. Redaksi ICW menerima
banyak surat dari pembaca untuk berbagai macam kebutuhan. Hal ini sangat
menggembirakan karena penghargaan pembaca ICW terhadap pentingnya informasi
kekristenan dalam dunia internet untuk membantu pelayanan mereka terlihat semakin
meningkat. Kiriman informasi-informasi tentang Situs/Milis (baru atau info up-date)
kepada Redaksi untuk dimuat juga bertambah banyak. Meskipun belum maksimal
namun melihat keterlibatan pembaca mengirimkan info-info baru sungguh sangat
menggembirakan. Kebutuhan agar sumber-sumber informasi tsb. disebarkan juga
menunjukkan bahwa peran ICW sebagai penghubung antara pemilik sumber-sumber
informasi dan masyarakat Kristen pengguna komputer/internet telah mulai tercapai.
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Jumlah penerbitan ICW selama tahun 2000 adalah 44 edisi. Staf Redaksi yang telah
terlibat dalam penerbitan ini adalah: Yulia, Vivin, Daniel, Endah dan Anky.

Pada awal tahun 2001, jumlah anggota ICW bertahan dalam jumlah 15.500. Namun
dalam proses penerbitan Redaksi ICW mengalami beberapa kesulitan karena
kurangnya tenaga, khususnya dalam mengorganisasi/ memanage informasi-informasi
yang selama ini telah sangat banyak dikumpulkan dan juga terhambat karena kesibukan
anggota Redaksinya. Sebagai akibatnya untuk beberapa waktu ICW sempat tidak terbit.
Hal ini tentu saja cukup mengecewakan kami semua.
Untuk itu sejak bulan Maret 2001, Redaksi terus memikirkan kembali visi pelayanan
ICW dan juga berusaha terus memantau kemajuan/ perkembangan pelayanan
elektronik di Indonesia. Perubahan-perubahan (kecil atau besar) kemungkinan dapat
terjadi dalam pelayanan ICW di masa yang akan datang. Namun hal ini akan tergantung
dan sejalan dengan perkembangan pelayanan elektronik di Indonesia. Oleh karena itu,
sebagai akhir kata, kami seluruh staf Redaksi mohon dukungan doa kepada seluruh
pembaca agar publikasi ICW dapat menjadi alat yang Tuhan pakai untuk membantu
meningkatkan pelayanan elektronik Kristen di Indonesia yang memberi keharuman bagi
nama-Nya!
•

MEREKA YANG TERLIBAT DALAM PENERBITAN ICW

Mungkin para pembaca ICW telah mengenal nama-nama seperti Yulia, Anky, Daniel,
Vivin, Endah, dll..... (dari sejarah ICW). Tapi mungkin anda bertanya-tanya siapa
mereka dan apa tugas mereka dalam menyiapkan penerbitan ICW saat ini. Oleh karena
itu berikut ini kami perkenalkan siapa saja yang ada di balik penerbitan ICW:
•

Yulia Oenijati (Yulia). Tugas utamanya adalah memimpin staf Redaksi dalam
membuat rencana penerbitan dan kebijakan yang diperlukan sehubungan
dengan kepentingan YLSA. Selain itu tugas rutin utamanya adalah sebagai
kepala editor.

•

Daniel Budilaksono (Daniel). Pada mulanya Daniel banyak membantu dalam
mencari bahan (alamat-alamat URL yang perlu direview). Tapi sejak menjadi staf
tetap YLSA (hampir setahun ini), Daniel lebih banyak menolong dalam
penyusunan rencana penerbitan dan memperbaiki proses penerbitan.

•

Oktaviana S.R. (Vivin). Di tengah kesibukan kuliahnya, Vivin telah bekerja keras
membantu ICW. Tugas utamanya adalah menyiapkan draft ICW
(mencari/mengumpulkan/menulis review Situs dan menyusun seluruh bahan)
untuk dapat dilengkapi dan diedit oleh staf Redaksi lain.

•

Natalia Endah S. (Endah). Selain aktif menjadi Redaksi e-JEMMi Endah juga
banyak membantu menyusun rencana, mencari bahan/info, menterjemahkan
(review Situs bahasa Inggris) dan juga mengedit.
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Jonny. Jonny adalah staf redaksi yang paling baru. Sekalipun lewat hubungan
jarak jauh, namun Jonny rajin mengirimkan alamat-alamat URL sesuai dengan
topik yang diberikan sehingga sangat membantu dalam pencari/pengumpulan
bahan.

Selain rekan-rekan yang terlibat langsung sebagai staf Redaksi ICW ada juga beberapa
rekan lain yang terlibat secara tidak langsung. Siapakah mereka?
•

Franky Mamahit (Anky). Sejak lahirnya ICW sampai awal thn. 2000, Anky telah
menjadi motor penggerak ICW, khususnya dalam mencari bahan dan mengedit
draft ICW. Sejak 1 tahun y.l. Anky sudah tidak lagi terlibat sebagai staf Redaksi
tetapi terus memberikan dukungan moral.

•

Anik dan Abet. Kedua rekan kita inilah yang selama ini membantu memproses
teks arsip ICW dan mengubahnya menjadi format HTML untuk dipasang dalam
Situs Arsip ICW. [Tetapi maaf, saat ini Situs Arsip ICW sedang dalam perbaikan.]

Selain nama-nama yang disebutkan di atas, ada ribuan nama lain yang tidak dapat kami
sebutkan satu-persatu di sini, mereka adalah para
*Pembaca ICW*....!!
•

TEMA-TEMA BESAR/PENTING YANG TELAH DIBAHAS DALAM ICW

Sebagai laporan, maka berikut ini adalah tema-tema besar/penting dalam dunia
pelayanan elektronik yang telah dibahas/dimuat pada 99 edisi dalam ICW!!
Daftar Tema-tema ICW
Tema

Edisi ICW
Tema
Edisi ICW
Alkitab
47
Narkoba
24
Anak dan Internet
23,44
Natal
43,45,90
Anak dan Misi
68
Paskah
10,58,98
Anak/Sekolah Minggu 82
Pelayanan Elektronik 53,59
Buku
37,63
Pelayanan Mahasiswa 36,50,95
Buletin elektronik
19,91,92
Pemilu
18
Cara Belajar Efektif 31
Pemuda
38,81
Chatting
4,72
Pendidikan
11,60
Doa dan Konseling
35,52,88
Penginjilan
25
Gerakan Reformed 39
Pentakosta
65
Gereja
69,79,80,84 Pers Indonesia
75
Humor
77
Praise and Worship
34
Katolik
93
Ramadhan
54,87
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Keluarga Kristen
Kesehatan/Gizi
Kiat UMPTN
Yayasan Kristen
Liburan
Misi
Musik/Audio
•

30,55,70,97 Renungan/Kotbah
33,51
STT
20,21
Saat Teduh
94
Valentine
28,71
Wanita
25,26
Web Authoring
66,85,86
Web Hosting

12,83,90
61
40
49,96
57,99
27
5,96
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JUMLAH PEMBACA/PENERIMA/PELANGGAN ICW

Jumlah anggota ICW sejak hari penerbitannya selalu bertambah dan menurut laporan
terakhir kami mencatat anggota ICW sekarang ada 15.500 pembaca. Inilah laporan
lengkapnya:
Tabel Peningkatan Jumlah Netters:
Bulan Tahun Jumlah Netters
Januari 1999 1.684
Juli
1999 4.405
Januari 2000 4.204
Juli
2000 9.519
Januari 2001 15.218
April
2001 15.500
•

JUMLAH SURAT PEMBACA ICW

Dari sekian banyak anggota/pelanggan ICW, kami menerima kira-kira 100 surat per
bulan dari para pembaca tsb. Memang tidak semua surat dapat kami balas, namun
kami berusaha melakukan korespondensi sebisa mungkin. Jika ada surat-surat yang
menanyakan hal-hal yang sama maka akan kami jawab lewat jalur umum, yaitu dimuat
dalam ICW kolom "e-Surat Anda". Untuk itu perkenankan kami minta maaf untuk suratsurat pembaca yang tidak sempat kami balas secara pribadi. Mohon kiranya dapat
dimaklumi.
Sebagian besar surat-surat pembaca adalah ucapan terima kasih yang sangat
mendorong kami untuk selalu bersemangat dalam melakukan pelayanan ini. Dukungan
para pembaca semua sangat berarti bagi kami. Untuk itu Staf Redaksi sangat bersyukur
jika pelayanan kami telah diterima dengan baik dan memberi manfaat bagi pembaca,
terutama jika pelayanan ICW dapat mendukung kemajuan pelayanan elektronik Kristen
Indonesia secara umum.
Segala puji, hormat, kemuliaan dan syukur hanya dapat kami berikan kepada Tuhan.
Hanya karena kasih karunia-Nya "Catatan Sejarah" ini dapat ditulis. Biarlah Dia
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senantiasa memberikan kepada kami kekuatan dan pencerahan baru dalam pelayanan
ini.

Present & Future
•

HARAPAN DAN RENCANA ICW

Melihat bahwa kebutuhan keberadaan sarana publikasi seperti ICW ini sangat penting
maka pelayanan ICW diharapkan akan semakin berkembang di masa yang akan
datang. Dari hasil yang telah tercapai sekarang, kami menyadari bahwa masih banyak
kekurangan yang perlu diperbaiki dan ada banyak ide baru yang perlu dijajaki. Oleh
karena itu, berikut ini adalah beberapa harapan yang ingin kami rencanakan untuk
dilakukan oleh ICW, yang perlu kami bagikan kepada para pembaca ICW agar dapat
didukung dan didoakan:
1. Meningkatkan mutu isi dan informasi.
Untuk itu diperlukan kualitas data/bahan yang memadai dan sumber-sumber
data yang lebih luas. Diharapkan juga peningkatan kreativitas dalam
menampilkan data-data/informasi itu agar lebih baik dan lebih menarik.
2. Meningkatkan keterlibatan pembaca ICW.
Selain memberikan dorongan/doa/pujian, pembaca ICW juga bisa memberikan
saran/ide/kritik/masukan yang akan meningkatkan kualitas penampilan ICW.
Mengirimkan info-info terbaru dari dunia komputer dan internet (Alamat
URL/Situs/Milis baru) merupakan sumbangsih yang sangat berarti bagi Redaksi.
Oleh karena itu ICW akan membuka kesempatan lebih luas lagi bagi pembaca
untuk terlibat, yaitu dengan memberikan informasi baru.
3. Mengembangkan pelayanan ICW melalui sarana Web.
Dalam waktu dekat ini seluruh informasi tentang pelayanan elektronik Kristen
yang telah dimuat di ICW (baik alamat URL/ Situs/Milis/dll.) akan diolah menjadi
suatu sumber informasi untuk dapat dimanfaatkan secara lebih luas. Pelayanan
ICW lewat Web ini akan melanjutkan konsep Situs MIK (Muara Informasi
Kristen), yaitu untuk menjadi "Sumber Informasi Bagi Pelayanan Elektronik
Kristen Indonesia", yang nantinya akan berubah menjadi bagian dari Situs
"SABDA.org". Dengan demikian jika para pembaca ingin mendapatkan informasi
kekristenan dalam dunia internet kebutuhannya dapat terlayani dengan baik di
sini.
4. Melibatkan lebih banyak relawan.
Rencana masa depan pelayanan ICW, khususnya dengan akan
dikembangkannya ke pelayanan Web, adalah rencana yang besar. Oleh karena
itu, tidak mungkin dapat kami lakukan sendiri. Kami akan membutuhkan lebih
banyak relawan yang bersedia membantu, tidak hanya untuk mendukung
doa/dana, tetapi juga dalam pemikiran dan pencarian dan pemrosesan datadata. Untuk itu, ICW akan bersyukur jika ada relawan yang bersedia melayani
masyarakat Kristen Indonesia (interdenominasi) lewat pelayanan ICW ini.
[Silakan lihat "Formulir PARTISIPASI" di halaman selanjutnya.]
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Apa yang sedang terjadi di dunia Pelayanan Elektronik saat ini?? Pasti banyak sekali!!
Berikut ini kami akan ambil contoh beberapa proyek pelayanan elektronik yang kami
ketahui:
•

Pelayanan YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) dan I-KAN (Internet --

Komputer Alkitab Network). Saat ini, YLSA sedang menjalankan dan mengembangkan
beberapa proyek pelayanan elektronik yang akan memberi pengaruh besar bagi
kemajuan pelayanan elektronik di Indonesia. Sebagai contoh, berikut ini kami akan
jelaskan tentang dua proyek (dari banyak proyek yang ada) yang saat ini sedang
dipersiapkan untuk diluncurkan, yaitu: Situs "SABDA.org" dan Situs "SABDAWeb."

SITUS sabda.org
==> http://www.sabda.org/
Situs ini hadir untuk menjadi jawaban bagi pengunjung yang haus akan informasiinformasi seputar "kekristenan dalam internet". Dalam penampilannya yang sekarang,
alamat di atas menunjuk ke situs MIK (Muara Informasi Kristen) yang berisi database
informasi terbesar tentang dan untuk masyarakat Kristen (Indonesia). Namun tak lama
lagi Situs yang sedang direnovasi ini akan menjelma menjadi SABDA.org dengan
muatan informasi dan teknologi yang jauh lebih baru dan lengkap.
SABDA.org yang baru akan terdiri atas lima bagian besar: ALKITAB, REFERENSI,
PUBLIKASI, KOMUNITAS, dan PENDIDIKAN.
Dalam bagian ALKITAB, anda akan menemukan banyak Situs Alkitab, di antaranya
adalah SABDAWeb, sebuah Situs Alkitab interaktif yang pasti membuat anda betah
belajar Firman Tuhan di depan komputer. Bagian REFERENSI adalah "reinkarnasi" dari
situs lama MIK yang berisi daftar Situs-situs Kristen Indonesia dan luar negeri. Bagian
ini tersusun dalam bentuk "directory service" untuk mempermudah anda mencari Situssitus tertentu beserta up-datenya.
Bagian PUBLIKASI memuat daftar berbagai milis publikasi, khususnya seluruh Milis
Publikasi yang diterbitkan melalui sistem I-KAN. Anda bisa mendapat informasi dan
sekaligus langsung mendaftar ke berbagai publikasi, termasuk mendapatkan bahanbahan "daily devotion" seperti e-RH (Renungan Harian), e-SH (Santapan Harian), dan
sebagainya. Untuk bergabung dengan berbagai milis diskusi, anda tinggal mengunjungi
bagian KOMUNITAS. Di sana akan anda dapatkan daftar semua milis diskusi, baik yang
menggunakan sistem I-KAN maupun milis diskusi Kristen lainnya.
Tidak banyak orang yang mengira bahwa pendidikan pun bisa dijangkau lewat internet.
Karena itu, bagian terakhir SABDA.org yang bertajuk PENDIDIKAN didedikasikan untuk
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beberapa kelompok orang atau organisasi yang mempunyai kepedulian terhadap
pembinaan iman kaum awam, di antaranya adalah PESTA (Pendidikan Elektronik Studi
Teologia Awam).
•
o


SITUS ALKITAB "SABDA-Web" ***

Sebelumnya telah ada Situs Alkitab SABDA-Web di
==> http://www.bit.net.id/SABDA-Web/
Situs SABDAWeb versi baru yang sedang dalam proses pembuatan akan tampil
menjadi lebih interaktif dan lebih lengkap. Situs ini akan hadir dengan tiga bagian:
BIBLES (Alkitab), STUDY TOOLS (Alat-alat), dan LIBRARY (Pustaka).
Di bagian ALKITAB, anda akan mendapati belasan versi Alkitab baik PL maupun PB
dalam berbagai bahasa, termasuk bahasa asli Yunani dan Ibrani. Anda tidak hanya bisa
membaca Alkitab, tetapi juga bisa melakukan pencarian baik kata-kata maupun ayatayat tertentu dalam Alkitab dan menampilkannya dengan bermacam-macam cara.
Situs ini dilengkapi juga dengan beragam alat-alat biblika seperti kamus, leksikon, peta,
konkordansi, dan masih banyak lagi. Semuanya itu akan sangat membantu anda dalam
penelaahan Alkitab dan dapat anda temukan di bagian ALAT-ALAT.
Di bagian PUSTAKA, nantinya akan terdapat lebih dari seratus Buku- buku Kristen,
sebagian besar merupakan literatur Kristen kuno. Namun di masa mendatang tidak
menutup kemungkinan untuk memasukkan buku-buku yang lebih baru. [[Bagi pembaca
yang memiliki informasi tentang Alat-alat Biblika bermutu, silakan menginformasikan ke:
< SABDAWeb@sabda.org > ]]
•

Selain kedua Situs di atas, ada juga satu proyek besar lain yang

sedang dikerjakan oleh sekelompok anak-anak Tuhan yang rindu agar pekerjaan Tuhan
dalam dunia elektronik semakin maju, yaitu Proyek CIEL.
•
o


CIEL (Christian Indonesian Electronic Library) ***

[Indonesian Christian Classics] dan [Indonesian Christian e-Texts];
Proyek CIEL ini bertujuan untuk membangun perpustakaan elektronik Kristen Indonesia
yang dapat diakses/digunakan secara online dan gratis, guna mendukung pelayanan
gereja, pendeta, misionaris, teolog, mahasiswa & siswa, dan juga orang Kristen awam.
Hal utama yang dilakukan dalam proyek ini adalah mengkonversi berbagai
literatur/buku Kristen Indonesia dari versi cetak ke dalam versi elektronik [e-TEXTS].
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Langkah awal dari proyek CIEL adalah membangkitkan kembali literatur Kristen kuno
[CLASSICS] yang pernah diterbitkan antara thn. 1945-1970, atau sebelumnya, ke
dalam bentuk elektronik. Dengan demikian, beragam literatur kuno, atau "classics" yang
kualitasnya cukup bagus (terutama buku-buku Biblika/Referensi, baik dalam bahasa
Indonesia, ataupun Melayu) dapat dikenal dan digunakan lagi.
Sampai saat ini proyek CIEL masih dalam tahap awal/infrastruktur, masih memerlukan
banyak dukungan doa, dana, bahan/buku, dan juga relawan, agar dapat segera
terwujud. Bagi anda yang tertarik untuk mengetahui tentang proyek CIEL atau di antara
anda ada yang ingin memberikan informasi tentang literatur Kristen kuno, silakan
menghubungi alamat: < CIEL@sabda.org >.
•

Ada sebuah proyek lain yang juga sedang dikerjakan oleh sekelompok

anak-anak Tuhan yang terbeban dalam pelayanan konseling:
•
o


PUSAT SUMBER INFORMASI KONSELING KRISTEN
INDONESIA ***

[Christian Counseling Center Indonesia (C3I)]
Dalam situasi dunia yang semakin rumit ini tidak disangkal bahwa banyak
orang/keluarga, termasuk orang/keluarga Kristen, yang menghadapi berbagai masalah
kehidupan. Jumlah konselor Kristen yang berpengalaman dan mempunyai kemampuan
untuk menolong jemaat Tuhan masih sangat sedikit di Indonesia. Alangkah baiknya jika
ada sebuah Pusat Sumber Informasi Konseling Kristen yang menyediakan materi
tentang konseling untuk dapat dipakai oleh:
1. hamba-hamba Tuhan dan orang Kristen yang terbeban untuk belajar bagaimana
menolong orang yang bermasalah atau
2. orang-orang Kristen yang sedang mengalami masalah untuk dapat menolong diri
sendiri.
Kemajuan teknologi komputer, internet dan alat-alat elektronik lain, sangat
memungkinkan membangun Pusat Sumber Informasi Konseling Kristen seperti tsb. di
atas.
Berangkat dari pemikiran di atas maka diwujudkanlah sebuah Pusat Sumber Informasi
Konseling Kristen [C3I] secara online yang bertujuan untuk menyediakan berbagai
sumber informasi/bahan-bahan konseling yang bermutu, secara GRATIS! Selain
pengetahuan dasar tentang konseling, C3I juga menyediakan berbagai artikel untuk
memperkaya pengetahuan tentang pelayanan konseling. Di smaping itu akan
disediakan buku pedoman pelayanan yang berisi lebih dari seratus topik masalah
kehidupan yang umum dihadapi dan petunjuk bagaimana menolong mereka yang
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menghadapi masalah-masalah tsb. [[Bagi pembaca yang memiliki/mengetahui tentang
bahan konseling yang baik/bermutu, silakan menghubungi alamat: < C3I@sabda.org >]]
Pusat Sumber Informasi Konseling Kristen ini akan dapat diakses lewat sebuah Situs
yang juga akan dilengkapi dengan sistem RealAudio sehingga memungkinkan
pengunjung mendengar rekaman percakapan/diskusi dari konselor. Selain lewat
internet, bahan- bahan C3I ini juga bisa didapatkan dalam bentuk CD-ROM, termasuk
file-file audio dan antarmuka (interface) untuk mempermudah pencarian informasi.
Dengan dibangunnya C3I ini (Situs dan CD) maka masyarakat Kristen Indonesia akan
mendapat kesempatan untuk belajar menolong diri sendiri dan menolong sesamanya.
•

Selain kelompok-kelompok di atas telah berkembang juga komunitas

pelayanan elektronik lain yang dikerjakan oleh kelompok-kelompok Kristen di berbagai
tempat. Namun kami tidak tahu jelas rencana- rencana mereka di masa mendatang
sehingga kami tidak dapat menjelaskannya di sini. Di antara kelompok pelayanan
elektronik yang kami ketahui antara lain: FICA.NET, Paroki.Net, Pantekosta,Net, CyberGKI, Cyber-Gloria, GL Ministry, RTM, Kristiani.Net, dll.
Cat.Red.: Bagi kelompok pelayanan elektronik Kristen Indonesia di atas atau yang
lainnya, yang ingin agar pelayanannya dapat juga dikenal oleh masyarakat Kristen
Indonesia, silakan mengirimkan informasi tentang pelayanan tsb. dan Situsnya ke
Redaksi ICW. Kami akan senang memuatnya dalam ICW jika kami memiliki
informasinya.
•

KESEMPATAN BERPARTISIPASI TERBENTANG LUAS !!

Dunia pelayanan elektronik (via internet) terbentang luas ... Dunia sedang berputar
cepat dan kesempatan untuk mengembangkan pelayanan elektronik Kristen di
Indonesia saat ini merupakan kesempatan emas. Di satu pihak, kita melihat bahwa di
Indonesia ada banyak bidang pelayanan yang belum terjamah oleh pelayanan
elektronik. Oleh karena itu, masih banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dikerjakan
oleh masyarakat Kristen Indonesia yang terbeban dalam pelayanan yang
memanfaatkan komputer dan internet (pelayanan elektronik).
Kita ambil contoh saja, misalnya dalam dunia Web/Situs. Masih banyak
tema/topik/organisasi kekristenan yang belum dibuat situsnya dalam bahasa Indonesia.
Terkejutkah anda kalau mengetahui bahwa tema/topik- topik berikut ini BELUM ADA
Situs-situsnya dalam bahasa Indonesia?
•
•
•

Alat Studi/PA Alkitab **
Perpustakaan Kristen/Buku Kristen Online **
Bahan-bahan kekristenan dengan topik-topik khusus, mis.:

Tokoh-tokoh Kristen (Calvin, Martin Luther, dll.) dan Ajaran Sesat (sekte/bidat)
Etika/Filasfat Kristen, dan Isu-isu Kontemporer Sejarah Kristen Gereja/Indonesia
112

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pendidikan Kristen (Christian Education)
Sekolah Minggu/Bahan Sekolah Minggu **
Penginjilan **
Pelayanan Sosial Kristen
Konseling Kristen **
Keluarga Kristen
Wanita/Ibu Kristen
Dating/Pacaran Kristen
Christian Arts (Seni Drama, Puisi, Lukis, Musik, Patung, dll.)
Humor Kristen **
Badan Hukum/Pengacara Kristen (atau Kelompok-kelompok
Profesional/"Business Men")
Tentang Internet/Teknologi dan Pelayanan Elektronik *
Web Hosting Kristen, Free Server Kristen, dll.
Hari Raya: Natal, Paskah, Tahun Baru, Valentin, Hari Ibu ...
dan banyak tema lain ...
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Siapa yang tergerak untuk membuatnya?? Apakah anda orangnya? :) [[** artinya ada
kelompok anak-anak Tuhan yang sedang mengerjakan tapi belum selesai, dan juga
masih perlu didukung/dibantu!! Bagi anda yang mengetahui informasi terbaru tentang
keberadaan Situs-situs bahasa Indonesia dengan tema-tema di atas, silakan
menghubungi Redaksi ICW.]]
Demikian juga dalam hal MILIS PUBLIKASI KRISTEN (interdenominasi). Masyarakat
Kristen Indonesia masih memerlukan banyak Publikasi Elektronik Kristen untuk
menolong mereka bertumbuh menjadi dewasa dalam iman dan pengetahuan.
Terkejutkah anda kalau mengetahui bahwa sampai hari ini Milis Publikasi Kristen
(interdenominasi) yang ada dalam bahasa Indonesia masih bisa dihitung dengan jari
banyaknya? Inilah daftar Milis Publikasi Kristen (bhs.Indonesia) YANG ADA:
1. Milis Publikasi ICW (Indonesian Christian Web-Watch)
< subscribe-i-kan-ICW@xc.org >
2. Milis Publikasi e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi)
< subscribe-i-kan-MISI@xc.org >
3. Milis Publikasi e-BinaAnak (Untuk Guru Sekolah Minggu)
< subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org >
4. Milis Publikasi e-Humor (Mengirim humor-humor bersih)
< subscribe-i-kan-Humor@xc.org >
5. Milis Publikasi e-RH (Renungan Harian)
< subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org >
6. Milis Publikasi e-SH (Santapan Harian)
< subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org >
7. Milis Publikasi e-Reformed (Jurnal Teologi Reformed)
< subscribe-i-kan-untuk-Reformed@xc.org >
8. Milis Publikasi CC (Cyber Church) Bulletin
< cyberchurch-subscribe@egroups.com >
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9. Milis Publikasi ESKOL-NET
< majordomo@linux.mitra.net.id > Subjek: subscribe eskolnet-l
10. Milis Publikasi MUDIKA - KKIS (email)
< siepub@yahoo.com >
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[[Selain yang sudah disebut di atas, apakah ada Publikasi lain (interdenominasi) yang
pembaca ICW ketahui? Silakan informasikan ke Redaksi ICW supaya bisa kami
sebarkan informasinya secara luas.]]
Kami bisa sebutkan bidang-bidang lain dalam Pelayanan Elektronik yang perlu
dikerjakan oleh masyarakat Kristen Indonesia, misalnya kelompok Milis Diskusi,
kelompok Chatting, dll. Termasuk juga SOFTWARE ALKITAB bahasa Indonesia,
karena sejauh ini hanya ada 4 Software Alkitab:
1. LOGOS SOFT ALKITAB KOMPUTER (DOS/1991).
2. SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat)/OLB versi Indonesia (DOS/1995;
MAC 1996; WEB/1997; WIN31/1997; WIN9X/1999; CD/2000).
3. ALKITAB ELEKTRONIK 1.0 (CD/2001).
4. OLIVETREE -- untuk PALMBOOK/DOC (PALM OS/2001 dan WIN CE/2001).
Karena itu, kami ingin mendorong masyarakat Kristen Indonesia, khususnya para
pembaca ICW, yang memiliki ketrampilan komputer dan internet untuk ikut ambil bagian
dalam membangun pelayanan elektronik di Indonesia. Ada banyak
gereja/yayasan/persekutuan/proyek Kristen, dsb. yang memerlukan talenta dan
ketrampilan anda. Siapapun anda (pelajar, mahasiswa, orang bisnis, hamba Tuhan)
dapat bergabung dalam pelayanan elektronik. Jangan lagi habiskan waktu kita di
komputer dan internet untuk hal-hal yang kurang berguna/sia-sia.... maukah anda?
Berikut ini adalah ketrampilan-ketrampilan praktis yang diperlukan untuk dapat terlibat
dalam pelayanan elektronik:
1. Pengetik cepat (untuk mentranskrip bahan dari cetak ke elektronik).
2. Penulis materi (untuk membuat materi, khususnya untuk para hamba Tuhan
yang memiliki talenta menulis).
3. Editor (untuk mengedit bahan/tulisan).
4. Penterjemah (dari bhs. Inggris ke Indonesia, karena ada banyak bahan Kristen
yang tidak perlu dibuat dari awal, tapi hanya perlu diterjemahkan jika telah
mendapat ijin).

5.
6.
7.
8.

Sedangkan berikut ini adalah ketrampilan khusus yang memerlukan kemampuan
komputer/internet (berdasar urutan kepentingan):
Web Author/Design (untuk merancang dan membuat Situs Web).
Desain Grafis (untuk mendesign tampilan agar kelihatan menarik).
Programmer Web atau Software (untuk Development/Code/Testing).
Administrator/Developer Data Base (untuk mengelola data).
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9. Data Entry/Operator (untuk memasukkan data ke dalam komputer).

Ada juga cara lain untuk terlibat yang bersifat tidak teknis (non- technical),
seperti:
10. Pendoa (untuk mendukung pelayanan elektronik)
11. Humas/Public Relation (untuk mempromosikan pelayanan elektronik di
Indonesia)
12. Pengguna yang aktif (untuk memberikan saran/masukan/kritik/dll.).
13. Pembaca yang aktif (untuk mengirimkan info Situs/Milis/dll. terbaru ke Redaksi
ICW agar dimuat).
14. Donatur (untuk mendukung pendanaan proyek-proyek besar pelayanan
elektronik yang sedang dikerjakan).
15. Trainer (untuk memberi training bagi hamba-hamba Tuhan atau menolong menginstal software Alkitab, dll.).
16. ... dan masih ada banyak cara lain untuk membantu ...
Melihat dari penjelasan di atas, ada banyak hal yang bisa kita kerjakan, bukan? Bahkan
untuk anda yang kurang ahli dalam komputer pun bisa membantu, kalau mau. Oleh
karena itu, marilah kita mulai terlibat aktif dalam pelayanan elektronik karena
keterlibatan anda akan dapat menambah semaraknya kemajuan pelayanan elektronik di
Indonesia. Jika pelayanan elektronik Kristen Indonesia maju maka akan ada banyak
informasi yang bisa dimuat dalam ICW ini. Redaksi ICW akan siap dalam segala
kemampuannya menyebarkan informasi dari setiap kegiatan pelayanan elektronik yang
ada kepada masyarakat Kristen Indonesia secara luas.
Berikut ini adalah Formulir Partisipasi yang dapat anda isi sebagai wujud konkrit
partisipasi yang ingin anda lakukan untuk mendukung pelayanan elektronik Kristen di
Indonesia. Redaksi ICW akan menjadi "jembatan" untuk mempertemukan mereka yang
ingin dibantu dan yang ingin membantu. Oke, kirimkan info ini ke
<BursaPelayanan@sabda.org>
Potong dari sini! Kirimkan ke <BursaPelayanan@sabda.org>
FORMULIR PARTISIPASI
Jika anda percaya bahwa pelayanan elektronik perlu dan dapat dipakai untuk kemajuan
pekerjaan Tuhan di Indonesia, maka tanggapilah dengan mengisi beberapa pertanyaan
berikut ini:
1. Apakah anda (sebagai gereja/organisasi/yayasan/pribadi) memiliki ide/konsep
untuk mengembangkan salah satu (lebih) proyek pelayanan elektronik yang baik
dan saat ini perlu bantuan orang lain agar proyek ini bisa berjalan/diselesaikan??
Jika, ya. mohon mengisi formulir di bawah ini:
1. Nama Proyek ::
2. Penanggungjawab Proyek ::
Alamat e-mail (kontak) ::
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3. Jenis Proyek ::
4. Tujuan Proyek/Deskripsi ::
2. Apakah anda (sebagai gereja/organisasi/yayasan/pribadi) memiliki komitmen dan
kemampuan yang dapat ditawarkan untuk membantu secara sukarela proyek
pelayanan elektronik Kristen Indonesia?? Jika, ya, mohon mengisi formulir di
bawah ini:
1. Nama (pribadi/organisasi) ::
2. Alamat e-mail ::
3. Kemampuan utk disumbangkan ::
4. Waktu yang dapat diberikan ::
3. Apakah anda ingin membantu dan mendukung proyek pelayanan elektronik yang
sedang berjalan saat ini?? Jika, ya, mohon mengisi formulir di bawah ini:
1. Nama (pribadi/organisasi) ::
2. Alamat e-mail ::
3. Proyek yang ingin didukung ::
[Pilihan:: SABDA.org; SABDAWeb; CIEL; C3I; Proyek lain]
4. Dukungan yang diberikan ::
[Pilihan:: Berdoa; Memberi Masukan/Info/Bahan; Mengirim Dana]
Bantuan masukan/info/bahan/dll... dapat dikirmkan :
==> <Bahan@sabda.org>
Bantuan dana dapat dikirmkan/disalurkan lewat:
==> Yayasan Lembaga SABDA (a.n. Yulia Oeniyati)
No. Rek.: Bank Danamon 273.090-00651.7
Potong sampai di sini! Kirimkan ke <BursaPelayanan@sabda.org>
Jika orang-orang Kristen dengan berbagai kemampuan bersatu untuk membangun
pekerjaan Tuhan maka proyek/pekerjaan pelayanan sebesar apapun bisa kita
selesaikan. Percayakah anda? Kami yakin dan percaya bahwa kita semua dapat
dipakai menjadi alat untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin! Halleluya!!

Surat Anda
Berikut ini adalah surat-surat pembaca yang dikirimkan dalam rangka mengisi edisi ICW
yang ke 100. Sekali lagi, terima kasih untuk setiap surat yang anda kirimkan, tapi kami
juga harus minta maaa'aaaf karena banyak surat yang tidak dapat termuat dalam edisi
ini :-(
- Terima kasih!! Karena ICW memberi banyak informasi - Redaksi:
Terima kasih untuk "review"nya tentang ICW. Redaksi bersyukur dapat memberikan
informasi yang berguna bagi para pembaca. Ini semua juga karena dukungan pembaca
yang setia.
Dari: "fm" <anky@>
>Kesan => "ICW sumber informasi dan inspirasi bagi masyarakat Kristen
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>elektronik Indonesia."
>Sumber informasi karena ICW banyak memberikan dan mengulas berbagai
>informasi terutama ttg kekristenan yang ditemukan di internet.
>Sumber inspirasi karena ICW memberikan banyak peluang kepada
>pembacanya untuk mengambil bagian dalam pelayanan ICW sekaligus juga
>mengajak pembacanya untuk berkreasi mengisi kekosongan informasi yang
>"tidak ada" atau "tidak ditemukan" oleh ICW, misalnya membuat situs
>web atau membentuk milis tertentu, dan lain-lain.
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
Dari: "Hengky Lie" <hpl@>
>Syalom buat rekan2 sekerja di ladang Tuhan :-)
>Saya salut dengan hasil kerja team ICW sehingga dapat menguraikan
>begitu banyak informasi tentang homepage seputar dunia Kristen.
>Tuhan kiranya meneguhkan team ICW dengan roh yang menyala untuk
>melayani dia lewat internet. Salam dan doa, Hengky Lie

Terima kasih !! Karena ICW telah menjadi berkat Redaksi:
Terima kasih untuk surat-surat dari pembaca yang berisi ucapan terima kasih. Redaksi
juga mengucapkan terima kasih banyak untuk doa dan dukungannya. Dengan
dukungan doa pembaca, kami berharap ICW dapat terus dipakai Tuhan untuk menjadi
berkat yang memuliakan namaNya.
Dari: "charista" <charista@>
>Syallom! Saya sangat diberkati dengan berita-berita yang ada dalam
>situs ICW. Saya sangat bersyukur dapat berlangganan ICW. Kepada
>semua staff, saya ucapkan selamat bekerja dan melayani. Jerih
>payahmu tidak akan sia-sia......
>Pdt Janes Siahaya
Dari: "Teddy Sutanto" <teddy_sutanto@>
>Salam sejahtera,....
>Saya merasa mendapat informasi yang bermanfaat lewat mailing list
>ini...Semoga berkembang terus ke arah yang lebih baik.
Dari: "Henny W.B. Sumakul" <henwilbs@>
>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. Terima kasih dan saya berdoa Tuhan Yesus terus memberkati
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Dari: "Yunita Olgha Sagune" <yunitasagune@>
>Shallom,
>Saya senang mendapat info -ICW, karena semakin hari saya bisa lebih
>banyak tahu & dapat membangun iman saya. GBY, YOS
Dari: "Putut Riyadi" <loisis@>
>Salam kasih,
>Saya sangat senang sekali dengan mailis ini, karena saya merasa apa
>yang disajikan bermanfaat untuk saya khususnya dengan profesi saya
>sebagai hamba Tuhan. Tuhan memberkati kita semua, Amen.
>Salam, Putut RS
Dari: "CV. GAJAH MAS JAYA" <gmj_bpp@>
>Dear, ICW Group
>Terima kasih untuk kehadiran ICW, saya sangat senang sekali dan
>banyak mendapatkan berkat-berkat rohani lewat ICW juga informasi>informasi mengenai kegiatan gereja-gereja lain. Tuhan memberkati
>dan maju terus sampai MARANATHA, Amien.
>Trims's dech, bye ...Renny
Dari: "Johan Tasman" <tasman@>
>salam ICW,
>saya adalah pelanggan baru ICW dan merasa sangat diberkati oleh ICW,
>terutama dalam informasi web addressnya. Tuhan berkati
Dari: "JOHANES" <jhs99@>
>Shaloom......
>Saya sangat berterima kasih kepada ICW yang begitu setia mengirimkan
>informasi kepada saya, informasi tersebut sangat beguna buat saya
>kebetulan saya mendapat talenta sebagai penerbit Warta Jemaat
>GBI Kasih Karunia Bekasi. Banyak informasi yang berguna buat jemaat..
>Terima kasih untuk informasinya Tuhan memberkati Salam......
>Yohanes
Dari: Denny Raintung <Denny.Raintung@>
>Redaksi ICW Yang Terkasih,
>Terima kasih atas perhatiannya yang mana selalu memberikan informasi
>atas kegiatan dan aktivitas dari ICW selama ini, yang telah banyak
>memberikan pelajaran yang sangat berarti didalam pertumbuhan iman
>kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan
>hikmat dan rachmatNya didalam segala aktivitasnya ICW untuk kemuliaan
>nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua.
>Denny Raintung.
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Dari: "JIMMY HADELY" <remimi@>
>Terima kasih untuk seluruh staff ICW yang melayani saya selama
>setahun. Tuhan memberkati saudara semua secara kelimpahan dalam
>segala hal yang menurut kehendakNya. love, Jimmy.

Dari: frits <frits@>
>terima kasih kepada redaksi icw yang setia mengirimkan kepada kami
>setiap jumat info kristiani. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati
>dan memberi inovasi baru dalam mengembangkan pelayanan via media
>elektronika. Amin
Dari: "gkj nehemia" <gkjn1171@>
>Syalom..., --cut->terimakasih untuk kirimannya yg sangat bermanfaat utk memperluas
>wawasan dan memperdalam iman dan pengetahuan jemaat di GKJ Nehemia
>Pondok Indah (Jl. Raya Pasar Jumat, seberang Stadion Lebak Bulus).
>Tuhan memberkati pelayanan kita bersama
>Warm regards, Pdt. Lusindo Tobing
Dari: DRS HINDRASTO <hindrasto@>
>Terima kasih atas informasinya dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
>kita jalin kerjasama diantara kita. Amin !
>Salom, Hindrasto
Dari: Marthen Karimang <marthen_7@>
>trimakasih buat berita-berita yang sangat menambah wawasan yang luas
>tentang perkembangan setiap bwerita tentang kristen saya harap ini
>semua menjadi berkat bagi saya dan teman-teman yang lain. salam dalam
>KasihNya, marthen
Dari: suothsekeluarga@
>Saya sangat senag sekali dengan keberadaan ICW ini apalagi dengan
>berlangganan gratis saya percaya setiap informasai2 dari ICW ini
>akan membangkitkan motifasi saya untuk lebih lagi dalam melayani
>Tuhan. khuhsusnya untuk kota dimana saya tinggal dan kuliah.
>Tuhan memberkati
Dari: Jamaluddin Siregar <jamaluddin@>
>sHalom,
>Saya secara pribadi sungguh dapat mengerti kesukaran dalam
>melaksanakan pekerjaan yang mensinergy-kan manusia, system dan
>alat-alat penunjangnya, dimana salah satu saja dari tiga elemn
>tadi ndak berfungsi ya wajar saja menurut saya. Saya mengucapkan
>berjuanglah terus sampai pada kesudahannya agar ICW dapat menjadi
>salah satu alat/media untuk mendistribusikan dan membagi-bagikan
>informasi yang sangat kita butuhkan dewasa ini dalam meningkatkan
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>mutu keimanan dan etos kerja di bidang kita masing-masing. Selamat
>Hari Raya Paskah juga saya sampaikan kepada ICW , Tuhan senantiasa
>menyertai kita.
>sHalom, Jamaluddin

- Ingin berpartisipasi - Redaksi:
Terima kasih banyak atas surat-surat yang menyatakan simpati dan kerinduan untuk
berpartisipasi membantu ICW. Untuk follow-upnya, silakan anda menghubungi Redaksi
ICW di: < Bantu-ICW@sabda.org >
Dari: "Dannie" <dstjahjono@>
>Hi Staff redaksi,
>Nama saya Dannie dan saya e-subscribe dari ICW. To the point aja,
>saya tidak ada di Indonesia tapi saya ingin tahu apa bisa ikut
>terlibat secara tidak langsung dengan kegiatan ICW.
>Terima kasih sebelumnya. Tuhan berkati. Salam, Dannie
Dari: "Subowo" <subowo@>
>salam sejahtera
>saya pikir tidak ada yang perlu dimintakan maaf, anda sudah
>melakukan sesuatu yang luar biasa, dan praktis kami mendapat secara
>cuma2, sekarang apa yang harus kita lakukan agar ini semua dapat
>berjalan denagn lancar kembali, salam subowo
Dari: Jeffry Senduk <jeffry64@>
>Syaloom,
>Terima kasih kepada ICW atas kirimannya dan informasinya. Saya
>merasa senang sekali dan jika ada informasi yang saya dapatkan
>pasti saya akan meneruskannya pada ICW. Doa dan harapan saya
>kiranya ICW senantiasa lebih berkembang dan menjadi saksi bagi
>pengguna internet. Serta mendapat staff baru yang berkualitas demi
>menunjang misi ICW. Jika ada hal-hal lain yang sekiranya bisa saya
>bantu akan saya usahakan sebisanya. Demikian kabar saya. Kiranya
>seluruh staff & pengurus ICW dilindungi-Nya. TUHAN MEMBERKATI. -jeffryDari: Steven Hamdani <steven@>
>Anda lagi butuh staf di bagian apa? Bisa di informasikan job
>description dan syarat-syaratnya.

Topik
Edisi 101: PENDIDIKAN - "DISTANCE EDUCATION" (Pendidikan Jarak Jauh)
Bagi yang memiliki informasi (Situs/Milis/Artikel/dll.) seputar topik tersebut, silakan kirim
ke: < submit-ICW@sabda.org > Terima kasih, Tuhan memberkati!!
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ICW 101/Mei/2001: Pendidikan Jarak Jauh
Internet
Salam Kasih
Salam dalam Kasih Kristus,

Selamat bertemu lagi dalam ICW edisi 101! Pada edisi ini kita akan membahas sebuah
topik yang cukup menarik yaitu "Pendidikan Jarak Jauh -- Distance Education" yang
berbasis internet. Selain dipakai dalam pendidikan-pendidikan umum, sistem
pendidikan jarak jauh berbasis internet sekarang juga telah dipakai dalam pendidikan
teologia. Oleh karena itu dalam edisi ini secara khusus anda akan menjumpai Situssitus yang berisi informasi tentang pendidikan teologia jarak jauh, baik yang Emailbased maupun yang Web-based. Beberapa artikel pendek yang menarik seputar
pendidikan jarak jauh berbasis internet juga akan dibahas dalam edisi ini.
Pada kesempatan ini kami juga ingin mengumumkan bahwa mulai edisi 101, Redaksi
akan menggunakan inisial (kode) "I" dan "E" dibelakang nama Situs yang kami
tampilkan untuk membedakan antara Situs-situs yang berbahas Indonesia (I) dan
berbahasa English (E). Demikian penjelasan kami, terima kasih untuk perhatiannya.
Selamat menikmati...
Dalam Kasih-Nya,
Staf Redaksi

Review Situs
Situs-situs ini adalah Situs Pendidikan Teologia Jarak Jauh baik yang Email-based
maupun yang Web-based.

Kristen
•

PESTA - PENDIDIKAN ELEKTRONIK STUDY TEOLOGIA AWAM [I]
==> http://www.in-christ.net/
==> e-mail: < info-pesta@sabda.org >
==> e-mail: < info@pesta.org >
In-Christ.net dan YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) bersama-sama
menyelenggarakan PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) atas
kerinduan untuk memperlengkapi orang Kristen awam dengan pendidikan
Teologia agar mereka semakin mengerti panggilan hidupnya sebagai orang
Kristen. Keistimewaan PESTA adalah dalam hal metodologinya, karena selain
peserta menerima bahan-bahan lewat e-mail, pada saat yang sama peserta juga
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dapat berinteraksi dengan moderator dan peserta lain untuk mendiskusikan
bahan yang sedang dipelajari. Untuk mengikuti PESTA peserta tidak dipungut
biaya apapun (gratis). Seluruh informasi lengkap tentang PESTA, termasuk jenis
kursus-kursus yang diberikan dan bagaimana mendaftar bisa anda dapatkan
dengan berkunjung ke Situs PESTA ini atau menulis surat ke alamat di atas.
•

IRECS/SKRII [I/E]
==> http://irecs.tripod.com/
IRECS/SKRII (International Reformed Evangelical Correspondence Study/ Studi
Koresponden Reformed Injili Internasional) adalah sejenis kursus koresponden
tertulis yang diselenggarakan oleh Lembaga Reformed Injili dengan
menggunakan sarana pos dan atau email (internet). IRECS/SKRII bernaung di
bawah Stephen Tong Evangelistic Ministries International (STEMI). Pendidikan
ini dibangun atas permintaan rekan- rekan di luar negeri yang membutuhkan
studi pengajaran Kristen untuk menopang iman mereka. Namun, program ini juga
dapat diikuti oleh rekan-rekan di Indonesia. Dalam Situs ini, anda dapat
mengetahui apa itu IRECS/SKRII, bagaimana Sistem Perkuliahannya, program
apa yang disediakan, apa syaratnya, berapa biayanya dan informasi lainnya.

•

YBA - YAYASAN BINA AWAM [I]
==> http://www.yabina.org
Dengan bantuan dari salah seorang sahabat Awam, dan dukungan doa dari
seluruh sahabat Awam, sejak Februari 2001, Yayasan Bina Awam memiliki
domain tersendiri, dan Web-site yang baru! Dalam Situs ini anda dapat
memperoleh bahan-bahan studi berupa "Pendidikan Teologi Maya" yang juga
dapat dikirimkan melalui e-mail kepada peserta yang mendaftar. Bahanbahannya terdiri dari bahan mingguan (KAT, RM) dan bulanan (MSA, MS, AA,
DTJ). Nah, bagi anda yang ingin mendaftar/berlangganan, silakan berkunjung ke
Situs YBA ini. Jangan lupa klik "INFO YBA" untuk mengetahui informasi bulanan
terbaru dari YBA.

•

DCI SCHOOL OF MISSION [I/E]
==> http://www.dci.org.uk/noframes/ind-centre.htm
==> http://www.dci.org.uk/
Sejak tahun 1985, Sekolah Alkitab DCI telah hadir dengan tujuan untuk melatih
dan mendukung semua orang yang rindu terlibat dalam misi Kristen dunia. Situs
ini telah diterjemahkan dalam 8 bahasa (Inggris, Spanyol, Hindi, Portugis,
Indonesia, China, Telegu, dan Romania). Situs yang menyediakan fasilitas
'noframes' ini menampilkan 85 daftar pelajaran (37 pelajaran telah diterjemahkan
dalam bahasa Indonesia). Menu yang disajikan dalam Situs DCI berbahasa
Indonesia antara lain: Daftar Pelajaran, Visi, Kualifikasi yang Diakui, Pertanyaan
yang sering ditanyakan dan Petunjuk Down-load. Untuk mendapatkan informasi
selengkapnya dan untuk mengikuti kursus DCI, silakan berkunjung ke Situs ini.

•

BAKER'S GUIDE TO CHRISTIAN DISTANCE EDUCATION (BGCDE) [E]
==> http://www.gospelcom.net/bakersguide/
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Baker's Guide adalah "Online Guide To Christian Distance Education", sebuah
pusat referensi yang berisi informasi program-program pendidikan
Kristen/teologia jarak jauh dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi (memperoleh
gelar). Melalui Situs ini pula, anda dapat berkonsultasi (secara gratis) tentang
prospek dari pendidikan jarak jauh dan setiap bulan anda akan menerima
newsletter yang melaporkan hal-hal yang sedang terjadi sehubungan dengan
pendidikan teologia jarak jauh. BGCDE ternyata juga menyediakan bermacam
materi bacaan online maupun offline, termasuk juga buku-buku dari Baker.
•

SEMINARY ONLINE - REFORMED THEOLOGICAL SEMINARY VIRTUAL
CAMPUS [E]

==> http://www.rtsvirtual.org/
==> http://www.rts.edu/
Dalam kurun waktu kurang dari 30 tahun, RTS telah berkembang menjadi salah satu
dari sepuluh seminari terbesar di Amerika Serikat. Melalui homepage Situs Web RTS,
anda diajak untuk mengenal beberapa kampusnya yang terletak di Jackson, Orlando,
Charlotte, Washington D.C., dan Atlanta. Juga telah dikembangkan suatu sistem belajar
jarak jauh yang dapat anda akses melalui pilihan "Distance Education" ataupun "Virtual
Campus". Selain itu, beberapa pilihan berikut ini akan dapat menolong anda untuk
mengenal RTS lebih dekat; About RTS, Admissions, Courses, Degrees, Directory,
Faculty.
•

CALVIN COLLEGE [E]

==> http://www.calvin.edu/
==> http://www.calvinseminary.edu/ Situs ini memberi informasi tentang Calvin College
yang berdiri sejak tahun 1876 dan merupakan salah satu kampus Kristen terbesar di
Amerika Utara, dengan mahasiswa lebih dari 4.000 orang dan mempunyai lebih dari 70
program Akademi. Melalui Situs ini, anda dapat mengenal Calvin College melalui menu:
Our Mission, Our Calling, Our History, John Calvin, Our Church, Our Community, Our
Campus dan The Knights. Yang menarik dari Situs ini adalah link ke halaman
Theological Seminary Website, Nah, apa kira-kira yang membuat halaman tersebut
menarik? Jawabannya, silakan berkunjung ke alamat Situs di atas.
Tutorial
Situs-situs di bawah ini berisi Material, Tutorial, Panduan dan Referensi untuk belajar
dengan sistem Web-based.
•

WEB SERVANT 2000 [I]

==> http://www.sabda.org/w-2000/ WebServant-2000 atau W-2000 adalah Situs Web
yang menjadi penyedia sumber daya, infrastruktur, dan pendukung bagi para webauthor
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dan webmaster Kristen Indonesia dalam berkarya membangun Situs Web yang
profesional dan mutakhir. Situs Web ini merupakan salah satu dari rangkaian Proyek
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Untuk mulai belajar, pilih halaman Tutorial,
Referensi, Tips & Trik, dan Tools. Nah, bila ada yang belum jelas, Proyek W-2000 juga
menyediakan beberapa milis penunjang untuk mendapatkan beragam informasi aktual
dan menarik serta bahan diskusi yang berbobot tentang "Web authoring" dan "Web
designing". Oke, yang mau belajar HTML, surf saja Situs ini ['en jangan lupa beri info ke
ICW ya, kalau Situs yang anda buat sudah jadi :-) ]
•

RTM - SEMINARINET [I]

==> http://revivaltotalministry.or.id/seminar/
==> http://revivaltotalministry.or.id/ SeminariNet adalah 'Seminar Kristiani' on-line
pertama dalam bahasa Indonesia yang diselenggarakan oleh Revival Total Ministry
(RTM) Bandung. Seminari online ini bertujuan membangun kerohanian kristiani,
kehidupan seseorang yang menerima Yesus sebagai Juruselamat. Materi seminar
dalam halaman ini disertai dengan kesaksian-kesaksian hidup. Bila peserta mempunyai
kesaksian sebagai hasil penerapan dari materi yang dibahas pada halaman tertentu,
maka kesaksian tersebut dapat ditambahkan sehingga dapat membangun saudarasaudara seiman lainnya. Materi yang disediakan adalah Kursus Pelayanan Pribadi,
Pelayanan Malaikat, Dunia Orang Mati, dan Persepuluhan.
Umum
Berikut ini adalah beberapa Situs pendidikan umum berbasis internet, baik yang
diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri.
•

SUPERSISWA.DOTCOM [I]

==> http://www.supersiswa.com/ PT.SuperSiswa.DotCom Indonesia mencoba
menghadirkan berbagai informasi menyangkut dunia pendidikan dan keilmuan,
termasuk kampus- kampus dan sekolah yang ada di luar negeri melalui Situs
SuperSiswa. DotCom. Situs yang menamakan dirinya "Indonesian Education and eLearning Internet Portal" ini menyediakan menu Halaman Depan, Belajar Online, Study
Manca Negara, Super Beasiswa, Super Buku, Akomodasi, Direktori, Chat, dan Forum
Diskusi. Pada Halaman Depan juga disediakan sejumlah servis untuk Jajak Pendapat,
Serba-serbi, Suer Kuis, Berita seputar Pendidikan, UMPTN Online, Press Release, dan
Artikel. Anda harus cukup sabar saat mengakses Situs ini karena SuperSiswa.DotCom
memakai image yang hmm...sangat banyak!!
•

SEKOLAH2000 [I]

==> http://www.sekolah2000.or.id Mungkin saat ini Situs Sekolah 2000 belum
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diorientasikan pada pendidikan jarak jauh melainkan lebih ditekankan sebagai sarana
untuk mengenalkan dunia internet pada anak-anak sekolah mulai dari SD hingga SMU,
SMK, dan sekolah kejuruan lainnya. Ada hampir 20 link internal yang disediakan dalam
Situs ini, antara lain; Manfaatnya, Caranya, Lingkupnya, Alasannya, Pendukungnya,
Realisasinya, ditambah FAQ dan Kontak Kami. Pilihan-pilihan ini menjelaskan strategi
dan manfaat teknologi internet bagi sekolah- sekolah. Sedangkan menu Tentang
Sekolah2000, Arsip Berita, Pustaka, Pelajaran, Guru, Siswa, Sekolah, dan masih
banyak lagi, akan menjelaskan tentang program Sekolah2000 itu sendiri. Pada halaman
muka, anda dapat membaca ringkasan berita-berita pendidikan, Info Penting, Tip dan
Trik, Iptek Siswa, Artikel Khusus, dan juga Link ke Situs-situs Diknas (Pendidikan
Nasional).
•

UNIVERSITAS TERBUKA [I/E]

==> http://www.ut.ac.id/
==> http://www.ut.ac.id/indonesia/pjj11b.htm Situs dengan dua bahasa pengantar ini
(Indonesia dan Inggris) adalah milik Universitas Terbuka (The Indonesian Open
Learning University). Pilihan Informasi Umum, Layanan Akademik, dan Publikasi akan
menolong pengunjung untuk mengetahui seluk-beluk UT, namun bila ingin tahu secara
lebih detil (seputar informasi, pelayanan mahasiswa, pusat penelitian media, dan
Internet Service) pengunjung dapat mengirim pertanyaan melalui Layanan Surat
Elektronik. Salah satu hal yang membuat Situs ini menarik adalah sederet link ke Situssitus pendidikan jarak jauh di luar negeri. Situs ini bahkan telah mengelompokkan linklink tersebut dalam kategori-kategori tertentu, seperti Simulasi Komputer Interaktif;
Kursus-Online dan Pengajaran Interaktif; Jurnal, Literatur, dan Perpustakaan;
Konferensi, Konsorsium, dan Network Pendidikan Jarak Jauh; dan masih banyak lagi!!
Oke, segera saja berkunjung ke Situs.
•

SITUS PENDIDIKAN JARAK JAUH [I]

==> http://www.pps.ui.ac.id/dist.htm Halaman yang berjudul "SITUS PENDIDIKAN
JARAK JAUH" ini, adalah satu bagian dari Situs UI (Universitas Indonesia), yang berisi
link ke Situs pendidikan jarak jauh di Indonesia, yakni Situs Universitas Terbuka Jakarta
Cat.Red.: Baca Review di atas, dan puluhan link ke Situs pendidikan jarak jauh di luar
negeri. Di samping memberikan sejumlah link, halaman ini juga memperkenalkan UI
dengan program Pasca Sarjana-nya (bukan distance education) dan juga memuat
menu: Buletin, pasCAFE-net, Program Study, Virtual BookStore, Visi dan Misi, Sejarah,
UI (JUITA), dan Beasiswa.
Situs-situs "BELAJAR BAHASA INGGRIS" di bawah ini dikutip dari informasi dalam
Koran TEMPO, Minggu 22 April 2001:
•

ENGLISH-ONLINE [E]
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==> http://www.english-online.org.uk/ Bagaimana pelajaran bahasa Inggris dipelajari
secara mendasar, adalah point utama dari Situs ini. Ada empat kolom pelajaran yang
tersedia, yakni English Language courses, EFL Exam Practise, English Language
games dan reading: Sherlock Holmes investigates.
•

ENGLISH ONLINE [E]

==> http://www.englishonline.net/ Situs ini lebih banyak memberikan pelajaran tentang
bagaimana menulis bahasa Inggris yang baik. Pelajaran menulis meliputi teknik menulis
Inggris dalam konsep bisnis, teknik, dan kesusastraan, seperi menulis essei atau puisi.
•
•
•
•

ANTIMOON [E]
==> http://www.antimoon.com/
GARDEN OF PRAISE [E]
==> http://www.gardenofpraise.com/spell1.htm
GET TOEFL [E]
==> http://www.gettoefl.com/
ENGLISH LEARNING [E]
==> http://www.englishlearning.com/

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

e-PENABUR (2 milis)

==> <owner-i-kan-untuk-penabur@xc.org> Khusus anggota BPK Penabur
==> <penabur-subscribe@onelist.com> Terbuka untuk Umum
==> http://www.bpkpenabur.or.id Milis ini berdiri sebagai wadah komunitas siswa, guru,
maupun alumni BPK Penabur, yang dikelola dan diurus oleh BPK Penabur (Bp.
Bambang Gunawan). Topik-topik yang dibicarakan tidak terbatas pada masalah
organisasi BPK Penabur saja, melainkan lebih terarah pada masalah pendidikan,
khususnya dalam lingkup pendidikan sekolah Kristen. Milis e-Penabur memang tertutup
bagi umum, namun tidak perlu cemas karena BPK Penabur juga menyediakan forum
untuk diskusi yang terbuka untuk non-anggota BPK Penabur. Jadi bila anda ingin
bergabung jangan sampai salah kirim ya ... :). Para anggota Milis diperkenankan
berbagi berbagai informasi mulai dari pendidikan, internet, musik, dsb. Bagi yang
tertarik dan ingin bergabung dapat langsung mengirimkan e-mail ke alamat Moderator.
•

e-BinaGuru

==> <subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org>
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==> Moderator: <meilania@in-christ.net> Milis ini tidak secara khusus mengulas
tentang pendidikan sekolah formal, tapi pendidikan agama Kristen di gereja (Sekolah
Minggu). e-BinaGuru saat ini beranggotakan kira-kira 400 guru-guru SM dan adalah
milis satu-satunya yang menjadi wadah bagi guru-guru SM dalam mendiskusikan
berbagai topik pelayanan anak di gereja (termasuk mendiskusikan tentang
bahan/materi pelajaran SM, VCD Kartun Alkitab, film Teletubbies, pengaruh TV bagi
anak-anak dll.). Melalui diskusi ini guru-guru SM dapat saling belajar dan berbagi
informasi tentang pelayanan masing-masing. Jika anda adalah guru-guru SM, inilah
tempat yang cocok bagi anda untuk bergabung.

Publikasi Elektronik
•

YBA Maya

==> < subscribe-i-kan-untuk-yba@xc.org > untuk berlanggan
==> < info-e-yba@xc.org > dokumen info ttg YBA
==> < owner-i-kan-untuk-yba@xc.org > Administrator YBA memiliki publikasi elektronik
berkala dengan nama YBA Maya. Publikasi ini diterbitkan 1 minggu sekali melalui email. Materi yang dibahas mencakup Info YBA, Renungan, Diskusi/Tanya Jawab, dan
Traktat Maya. Untuk mendaftarkan diri pada publikasi YBA Maya ini, silakan
mengirimkan e-mail ke alamat di atas.

Review Software
•

BAHAN "PELAYANAN, PEMURIDAN, DAN PA" DALAM CD SABDA

Salah satu motivasi dalam penyelenggaraan "Pendidikan Jarak Jauh" adalah
bagaimana memberikan fasilitas, yang menembus batas-batas tempat dan waktu, untuk
mempermudah peserta belajar dan menggali materi sendiri. CD-ROM SABDA yang
diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA dibuat dengan salah satu tujuan yang
sama, yaitu menyediakan bahan-bahan Kristen yang dapat dipakai pengguna untuk
belajar sendiri (self-study). Berikut ini adalah sebagian dari daftar buku-buku yang ada
dalah CD-ROM SABDA (dalam bahasa Indonesia) yang dapat dipakai untuk tujuan di
atas:
17952 Penafsiran Alkitabiah (Alan D. Cox)
17771 Buku Pegangan Pelayanan (PPA)
18984 Pedoman Bagi Para Pekerja Kristen (R.A. Torrey)
17402 Siapakah Yesus Kristus (Jane Holingsworth)
17452 Hidup dalam Kristus (PPA)
17353 Teguh Dalam Kristus (STT Gamaliel/YLSA)
17803 Kemerdekaan di Dalam Kristus (Neil T. Anderson)
18443 Menjadi Pekerja Kristus (Tom Yeakley)
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18523 Watak Pekerja Kristus (Tom Yeakley)
18224 Pemuridan: Seni yang Hilang (LeRoy Eims)
18332 Rencana Agung Penginjilan (Robert E. Coleman)
18652 Misi Allah Bagi Dunia (Ada & Ginny Lum)
18604 Para Pengubah Dunia (Stephen L. Richardson)
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Stop Press
•

PEMBUKAAN KELAS BARU PESTA -- Kursus Dasar-dasar Iman Kristen (DIK)

Setelah sekian lama berhenti, maka pada akhir bulan Juni 2001 program PESTA
(Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) akan membuka KELAS BARU untuk
kursus:
DASAR-DASAR IMAN KRISTEN (DIK)
Untuk mendaftarkan diri/mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi
alamat: < info-PESTA@sabda.org >
Untuk penjelasan tentang PESTA lihat di kolom REVIEW SITUS.
•

ICW EDISI "MILIS KRISTEN" (PUBLIKASI DAN DISKUSI)

Pada edisi 104 (pertengahan Juni 2001), ICW akan mengangkat satu topik kreatif, yaitu:
"Mailing List Kristen"
Untuk itu kami mengundang para owner Milis Kristen (Publikasi atau Diskusi) yang ingin
informasi tentang Milisnya dimuat dalam ICW, silakan mengisi formulir berikut ini:
Potong dari sini! FORMULIR MILIS KRISTEN
Kami ingin memperkenalkan Milis berikut ini untuk dimuat dalam ICW:
Nama Milis ::
Jenis Milis ::
(Publikasi/Diskusi) --> pilih salah satu
Sifat Milis ::
(Terbuka/tertutup untuk umum)
Alamat Milis ::
Alamat Mendaftar Milis ::
Alamat URL (optinoal) ::
Penanggungjawab/owner ::
Deskripsi tujuan Milis ::
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Mohon kirimkan ke : < submit-ICW@sabda.org >
Potong sampai di sini!
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Surat Anda
Dari: Aan <Andiati@>
>URL: http://www.skrii.org/
>Komentar: SKRII/IRECS merupakan Studi Teologi dalam bahasa Indonesia,
>dengan program sertifikat & Diploma 1. Sekolah ini berada di bawah
>STEMI (Stephen Tong Evangelistic Ministry International).
>Korespondensinya dapat dilakukan melalui surat maupun email.
Redaksi:
Review tentang Situs SKRII (atau IRECS) telah kami ulas di kolom REVIEW SITUS
edisi ini. Trims atas informasinya dan jangan bosan kirim info yang lain ya... :).
Dari: Taro Herman Watimena <TARO@>
>Hi Staf Redaksi ICW,
>Kalau bisa informasi yang diberikan oleh ICW tidak kebanyakan hanya
>memuat alamat URL. Tetapi membahas tentang sesuatu seperti dulu lagi.
>Salam
Redaksi:
Oke...trims atas usulnya. Memang untuk beberapa waktu terakhir ini ICW,
memfokuskan diri untuk menjadi pusat sumber referensi alamat-alamat URL. Tapi usul
anda tentu akan kami pertimbangkan. Pada waktu-waktu tertentu kami juga akan
menampilkan artikel-artikel "seperti dulu".
Dari: Herman Sutanto <herman-153@>
>Syallom,
>Gereja saya hendak melakukan kegiatan sosial dengan menyalurkan
>bahan-bahan makanan atau apapun juga yang masih berguna serta
>melakukan kunjungan ke panti-panti asuhan/werdha/yayasan Kristen,
>tapi kami masih bingung dalam menentukan kemana harus pergi. Apakah
>staf ICW mempunyai daftar nama-nama panti asuhan/yayasan-yayasan
>Kristen di daerah Jakarta dan Tangerang beserta alamat mereka?
>Kalau ada bagaimana cara mendapatkannya? Kami memerlukannya sesegera
>mungkin untuk melakukan Survey terlebih dahulu.
>Terima kasih atas perhatiannya,
>Tuhan memberkati
Redaksi:
Barangkali ada di antara pembaca yang mengetahui informasi yang dapat menolong
Bp. Herman? Bila ada, silakan mengirim surat lewat Redaksi ICW di alamat: <
vivin@sabda.org > Maka surat anda akan kami forwardkan kepada yang bersangkutan.
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Info Terbaru
•

INFO PROGRAM PENDIDIKAN BARU

Dari: Ross Woods <ross.woods@>
>Kepada Saudara seiman di ICW
>Salam dalam Tuhan Yesus.
>Di bawah ini ada pengumuman tentang program pendidikan baru. Mohon
>diterbitkan dalam edisi y.a.d.
>Di situs web
==> http://paciu.edu/bhsind
>ada keterangan tentang program
>S3 (Ph.D) bagi yang mengajar di sekolah teologia injili dan/atau
>terbeban akan penjangkauan suku yang belum terjangkau. Program
>boleh diambil dalam Bahasa Indonesia dan ada beasiswa terbatas bagi
>pelamar yang memenuhi syarat. Program diambil dari Amerika dengan
>ijasah dari Amerika tetapi, mahasiswa tidak harus keluar negeri.
>Ada juga program sederajaad S2 (ijasah dari Australai dan diakui
>oleh pemerintah Australia) bagi yang memerlukan sebagai syarat
>masuk S3.
•

SITUS BARU PEMUDA GKJW BABATAN SURABAYA

Dari: "Yudha Prasetyawan" <yudhaprase@ie.its-sby.edu>
==> http://id.members.tripodasia.com/gkjwbabatan
>Situs baru tentang kegiatan pemuda di GKJW Babatan Surabaya
>Baru dan melesat jauh, tetapi butuh banyak bantuan karena still
>under construction.
•

UPDATE SITUS

[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
Dari: Iwan <bebeqs@> / Admin krenungan.org
>saya ingin memeritahukan perubahan URL untuk homepage kumpulan
>renungan yang pernah dimuat disini dulu di
==> http://renungan.ourfamily.com
>sekarang berubah ke
==> http://www.krenungan.org
>dengan design baru dan isi yang sudah diperbaharui.
Dari: Customer Service <cservice@>
>Salam Sejahtera dan selamat Ulang Tahun
>Mohon dapat diinformasikan kepada Komunitas ICW, dimana situs kami
>mengalami pembaharuan khususnya untuk Link Agenda.
==> http://www.menara21.com/agenda/
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>Link ini berisi daftar acara khusus gereja-gereja atau komunitas
>Kristen (persekutuan), dibagi berdasarkan Propinsi di Indonesia.
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Topik
Edisi 102: PERSECUTION (PENGANIAYAAN TERHADAP ORANG KRISTEN)
Bagi pembaca ICW yang memiliki informasi (Situs/Milis/Artikel/dll.) seputar topik di atas,
silakan kirim ke: < submit-ICW@sabda.org > Terima kasih, Tuhan memberkati!!
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Salam Kasih
Yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Penyebaran berita-berita memilukan tentang penganiayaan yang disertai dengan
foto/gambar yang memedihkan terjadi dimana-mana termasuk di internet karena
memang begitulah kenyataan yang terjadi di Indonesia saat ini. Tetapi dalam kondisi
seperti itu, ada juga pihak-pihak yang mengail di air keruh. Beberapa di antara mereka
memanfaatkan keadaan untuk melakukan provokasi satu dengan yang lain sehingga
menciptakan ketegangan antar etnis maupun agama. Dan yang lebih parah, ada yang
memanfaatkan internet sebagai sarana untuk mencari "untung". Mereka memuat beritaberita fiktif dan foto-foto ngeri, kalimat pengantar yang menyentuh, dan tak ketinggalan
nomor rekening bank... Peristiwa- peristiwa yang memilukan itu akhirnya menjadi
"modal" bagi sebagian orang untuk mencari kepentingan/keuntungan pribadi.
Namun syukur kepada Tuhan karena ada juga sumber-sumber yang infonya dapat
dipercaya. Karena itu, melalui Edisi 102 ini, ICW akan memuat sumber-sumber tersebut
dengan tujuan mendorong pembaca untuk lebih peduli dan berdoa bagi situasi sulit
yang sedang dialami bangsa kita. Selain itu, dari informasi-informasi yang kami sajikan,
biarlah kita juga bisa belajar untuk lebih menghargai hidup dan bersandar kepada
Tuhan.
Dengan doa dan hormat,
Staf Redaksi
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Review Situs
Penganiayaan Orang Kristen di Indonesia •

FICA - HUMAN RIGHT VIOLATIONS IN INDONESIA [I/E]

==> http://www.fica.org/hr/ Salah satu bagian dari Situs FICA yang cukup besar ini
menyoroti secara detil peristiwa "persecution" - penganiayaan terhadap orang- orang
Kristen di Indonesia, tahun 1996-1999. Bagian yang dimaksud adalah halaman "Report
on Church and Human Rights Persecution in Indonesia". Dalam halaman ini anda akan
temui sejumlah link ke beberapa sumber berita/laporan tentang persecution di
Indonesia. Sumber-sumber tersebut dibagi dalam empat kelompok, yakni sumber dalam
bentuk Teks, Picture, Maps, dan Related Links. Selain itu, anda bisa juga membaca
berita dan melihat beberapa foto di daerah- daerah Indonesia secara khusus, seperti
Ambon, Banyuwangi, Jakarta, Poso, Sanggauledo, Situbondo, dan tempat lain, silakan
klik menu yang ada disebelah kiri halaman tersebut. [Last updated: 07/20/99]
•

GKST - CRISIS CENTER FOR POSO CRUCIAL [I]

==> http://gkst.org/ Berita dan kabar terbaru tentang orang Kristen di Poso dan Tentena
bisa anda simak melalui Situs GKST (Gereja Kristen Sulawesi Tengah). Pada halaman
muka disajikan cuplikan-cuplikan berita dan juga link ke Arsip Sebelumnya. Menurut
rencana GKST ingin menampilkan menu seperti Crisis Center (Kegiatan CCGKST,
Pernyataan, Kronologis, Data Pengungsi, Kliping, dll), Forum Diskusi, Buku Tamu,
Contact Us, dan Donatur. Nah.. kita tunggu berita pelaksanaan dari rencana itu,
semoga cepat terlaksana.
•

CYBER GKI - TASIKMALAYA DAN GKI JATIWANGI [I]

==> http://www.gki.or.id/
==> http://www.gki.or.id/tsm.htm [Tasikmalaya]
==> http://www.gki.or.id/Jatiwangi.html [Jatiwangi] Halaman-halaman yang ada dalam
Situs Cyber GKI ini berisi laporan peristiwa pembakaran beberapa gereja di
Tasikmalaya dan di GKI Jatiwangi. Khusus pada halaman Tasikmalaya (tsm.htm), anda
dapat membaca puluhan cuplikan berita pembakaran gereja dan penganiayaan jemaat
dari arsip surat kabar nasional seperti KOMPAS, Pikiran Rakyat, Suara Pembaharuan,
dan masih banyak lagi sejak tahun 1996 hingga 1998. Ada juga beberapa informasi
yang dikutip dari siaran radio luar negeri seperti Radio Australia, BBC London, Radio
Nederland, dan lain-lain. Disediakan juga link untuk melihat foto- foto dari peristiwaperistiwa tersebut. Lain halnya dengan halaman GKI Jatiwangi (Jatiwangi.html).
Halaman ini berisi foto-foto peristiwa pembakaran Gereja Kristen Indonesia Jatiwangi di
tahun 1998 dan sedikit catatan peristiwa kerusuhan yang terjadi di Cirebon dan
sekitarnya.
•

ICC - CHRISTIAN PERSECUTION IN INDONESIA [E]
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==> http://www.persecution.org/humanrights/indonesia.html Melalui Situs International
Christian Concern (ICC) ini kita bisa melihat kepedulian yang diberikan kepada orangorang Kristen yang mengalami penganiayaan. Halaman demi halaman dalam Situs ini
memperlihatkan peristiwa-peristiwa "persecution" (recent action) yang dialami orangorang Kristen di negara-negara di seluruh dunia. Topik- topik yang disoroti a.l.: Christian
Persecution, Human Rights, Religious Liberty, Prayer for the Persecuted Church, dan
Religious Intolerance. Informasi tentang penganiayaan gereja Tuhan di Indonesia dapat
di baca lewat menu Human Rights. Di halaman Indonesia, ICC memberikan info singkat
tentang latar belakang geografis, pemerintahan, religious atmosphere, extremist group,
dan official contact dari Indonesia. Namun yang terpenting dari halaman ini adalah
ajakan "Suggested Actions you might take". Nah, kira-kira aksi apa saja yang di
sarankan oleh ICC? Silakan berkunjung di Situs ini...
•

CHRISTIAN ANSWERS NETWORK (INDONESIAN) - RENUNGAN [I/E]

==> http://www.christiananswers.net/indonesian/q-eden/edn-persecutedchurchi.html
==> http://www.christiananswers.net/q-eden/edn-persecutedchurch.html Ada sebuah
artikel dan Studi Alkitabiah yang sangat bagus sekali dalam Situs ini yang harus dibaca
oleh umat Kristen, khususnya yang terbeban untuk berdoa bagi gereja-gereja/orangorang Kristen yang dianiaya. Artikel dan studi ini ditulis oleh Brother Andrew, pendiri
yayasan Pintu Terbuka (Open Doors) dengan judul "Kenapa dan Bagaimana Kita harus
Berdoa dan Bertindak untuk Gereja yang Menderita Aniaya". Selain sangat sistematis
dan alkitabiah tulisan ini juga sangat menolong kita untuk mengetahui secara tepat
kebutuhan gereja/orang yang dianiaya sehingga kita bisa berdoa secara lebih terarah
dan spesifik. [Juga lihat Review Situs "Open Doors" di edisi ini.]
•

SUNDANESE WEBSITE [E]

==> http://www.sunda.org/Church.html
==> http://www.sunda.org/ Sekalipun Situs ini tidak besar tetapi di dalamnya terdapat
banyak informasi tentang pelayanan untuk orang-orang Sunda. Salah satu halaman
yang terdapat dalam Situs ini adalah artikel (60k) yang menceritakan tentang
penganiayaan orang-orang Kristen di Indonesia. Judul artikel tsb. adalah, "Initiatives of
the Soeharto Government Leading up to the Present Persecution of Christians....".
Untuk menuju ke artikel itu silakan meng-klik "History of The Church" dari halaman
utamanya.
Penganiayaan Orang Kristen di Dunia -•

PENGANIAYAAN ORANG KRISTEN DI NEGERI ISLAMI [I]

==> http://www.hraic.org.uk/bahasa/penganiayaan_orang135
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orang_kristen_di_negeri_islami.html Situs HRAIC ini unik, karena Situs ini adalah Situs
Islam yang memiliki satu halaman informasi tentang penganiayaan terhadap orangorang Kristen di negeri Islam. Walaupun HRAIC.org bukan organisasi Kristen, namun
mereka menerbitkan laporan (yang dipendekkan/diringkas) dari ICC tentang keadaan
orang-orang Kristen di Mesir, Iran, Pakistan, Saudi Arabia dan Sudan dengan harapan
agar para ulama dapat memperbaiki sikap mereka terhadap orang Kristen.
•

OPEN DOORS WITH BROTHER ANDREW [E]

==> http://www.opendoorsusa.com/ Open Doors adalah sebuah lembaga Kristen yang
peduli akan gereja- gereja yang dianiaya di daratan China, Vietnam, Sudan, Colombia,
di Timur Tengah, dan di seluruh dunia. Lembaga ini mengirimkan utusan- nya ke
negara-negara dimana orang Kristen tidak memiliki kebebasan beribadah, tidak
diijinkan memiliki Alkitab, dan beberapa di antara mereka bahkan dikeluarkan dari
pekerjaan dan diusir dari tempat tinggalnya karena menolak untuk menyangkali Yesus.
Bila anda tertarik untuk ambil bagian dalam pelayanan Open Doors, silakan:
1. Join us in taking the Word
==> http://www.opendoorsusa.com/travel.asp
2. Join us in sharing the Word
==> http://www.opendoorsusa.com/resources.asp
3. Join us in prayer and ministry
==> http://www.opendoorsusa.com/pray.asp
4. Join the Student Underground
==> http://www.opendoorsusa.com/Underground/
Selain kesempatan untuk bergabung dalam pelayanan, Open Doors juga menyediakan
pelayanan "Daily devotions and encouragement", "10 Things You Can Do", "A Day in
the Life, How You're Making A Different", "FAQ's", dan "World Report".
•

DONATE BIBLES TO PERSECUTED CHRISTIANS [E]

==> http://www.thebiblesite.org/ Saat ini, 200 milyar orang Kristen di dunia hidup di
bawah tekanan karena iman mereka kepada Yesus. Bahkan sebagian besar di antara
mereka tidak memiliki senjata yang bisa membawa mereka pada kemenangan atas
peperangan rohani yang mereka hadapi setiap hari, yaitu Alkitab. Sebagai "outreach
effort" dari Lembaga Open Doors milik Brother Andrew, maka melalui Situs "The Bible
Site" ini pengunjung diajak untuk menolong orang-orang Kristen tersebut. Dalam Situs
The Bible Site ini terdapat daftar peta 40 besar negara di dunia yang orang Kristennya
mengalami aniaya (menurut "World Watch List"-nya Opens Doors), dan yayasan ini
mencoba memenuhi kebutuhan akan Firman Tuhan melalui Situs ini. Nah, informasi
lebih lanjut tentang bagaimana cara menyumbangkan Alkitab dapat dibaca melalui
menu "How It Works", "About Us", "Learn More", dan "Stats/History".
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==> http://www.persecution.com/
==> http://www.vom.org/ The Voice of the Martyrs (sama dengan Persecution.Com) adalah sebuah perspektif global terhadap penganiayaan orang percaya di seluruh
dunia. Sekalipun penampilannya sederhana, Situs ini kaya dengan informasi. Ini terbukti
dengan 13 pilihan dalam menu yang disediakan di dalamnya. Di antaranya terdapat
menu-menu yang menolong kita untuk melihat penderitaan yang dialami orang-orang
Kristen dalam mempertahankan iman mereka, seperti mis,: VOM (Voice of the Martyrs)
News, Faces of Persecution, dll. Pada halaman utama disediakan link ke artikel/berita
terbaru tentang persecution seperti "Pakistani Christians await court hearing on
February 19", "Learn how to Pray for Persons Held in Prison", "Help Us Blanket
Southern Sudan with Love", dan "A Drop in the Ocean".
•

THE PERSECUTED CHURCH [E]

==> http://www.persecutedchurch.org/
==> http://www.persecutedchurch.org/sitemap/sitemap.htm Salah satu cara yang praktis
untuk menjelajahi sebuah Situs adalah melalui Site Map (Peta Situs), dan Situs
Persecuted Church ini memiliki halaman Site Map yang cukup lengkap dan sistematis.
Melalui halaman Site Map dapat diketahui bahwa ada dua bagian besar yang disajikan
oleh Situs ini, bagian pertama adalah "What You Should Know", dan bagian kedua
adalah "What You Can Do". Di bagian "What You Should Know" dapat ditemukan
berbagai berita dan informasi tentang "persecution" terhadap Gereja Tuhan di seluruh
dunia. Selain itu terdapat juga artikel-artikel yang menarik dalam halaman "Theology of
Persecution". Sedangkan dalam kelompok "What You Can Do", pengunjung dapat
memilih: Pray (How to Pray, Prayer Points, News and Prayer Tools); Get Involved;
Groups on the fields; atau Resources.
Umum
•

AMBON BERDARAH ONLINE [I/E]

==> http://www.go.to/ambon/ Ambon Berdarah Online, sebuah Situs berita tentang
peristiwa- peristiwa yang berlangsung di Ambon. Situs dengan dua bahasa pengantar
ini menyediakan arsip sejak Januari 2001. Penampilan Situs ini cukup baik karena ada
banyak cuplikan informasi dan kumpulan arsip dari edisi yang lalu. Disediakan juga
fasilitas tambahan lain seperti yang tampak dalam menu, yakni koleksi berita-berita
Radio dan TV, fasilitas "search" untuk mencari berita tertentu, termasuk koleksi foto,
peta, referensi, statistik, bantuan dana dan masih banyak lagi.
•

KABAR-IRIAN [I/E]
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==> http://www.kabar-irian.com/
==> http://www.kabar-irian.com/news/
==> http://www.irja.org/ KABAR-IRIAN adalah fokus utama dari Situs IRJA.org,
Meskipun pendiri dan pengelolanya adalah orang-orang Irian, tetapi target utama dari
pembaca KABAR-IRIAN adalah mereka yang tinggal di luar Indonesia. Karena itu, Situs
KABAR-IRIAN dibuat dalam bahasa Inggris. Melalui halaman "News" anda dapat
membaca berita terbaru maupun arsip yang lalu. Selain dapat dibaca melalui Situs
Web, KABAR-IRIAN juga memungkinkan anda berlangganan via email [Informasi lebih
jelas tentang hal ini, silakan simak kolom REVIEW MILIS -> Publikasi- publikasi
KABAR-IRIAN dan IRJA.ORG].

Review Milis
Publikasi Elektronik
•

FKKI/ESKOL.NET [I]

==> <eskol@mitra.net.id> dan <owner-eskolnet-l@linux.mitra.net.id> Untuk
memperoleh Sari Berita terbaru dari koran-koran nasional tentang apa yang terjadi
dalam pemerintahan Indonesia atau Spot News dan Wacana tentang peristiwa
penganiayaan terhadap orang Kristen di Indonesia, silakan berlangganan Milis Publikasi
FKKI/Eskol.Net. Milis ini dikirim tiap dua hari ke mailbox anda dan gratis. Dalam Milis ini
pembaca diperkenankan mengirim berita/laporan kejadian kepada Redaksi. Berita
paling hangat akhir-akhir ini adalah tentang pembakaran dan perusakan gereja-gereja
di wilayah Jawa Timur. Kirimkan E-mail ke majordomo@linux.mitra.net.id dengan
pesan: subscribe eskolnet-l
To : majordomo@linux.mitra.net.id
Body : subscribe eskolnet-l end
•

PUBLIKASI-PUBLIKASI KABAR IRIAN DAN IRJA.ORG [I/E]

==> http://www.kabar-irian.com/
==> http://www.irja.org/ Milis Publikasi KABAR-IRIAN dimulai tahun 1996 sebagai Milis
tertutup dengan 56 pembaca/pelanggan, tapi sekarang mereka telah memiliki 4 Milis
Publikasi dengan anggota lebih dari 1000 orang, 2 diantaranya adalah: KABAR-IRIAN
Milis yang menggunakan dwi bahasa ini (Indonesia dan Inggris) dipakai untuk
mendistribusikan berita-berita dari Irian dan yang berkaitan dengan berita-berita di
Indonesia. Catatan: volume mail terkadang tinggi, namun pada umumnya rata-rata 3
posting dalam sehari.
KABAR-INDONESIA
Media ini dipakai untuk mendistribusikan berita-berita tentang Indonesia. Milis Publikasi
ini hanya menggunakan bahasa Inggris.
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Bila anda ingin bergabung dan mendapat posting dari Milis-milis tersebut, silakan
berkunjung ke Situs Web mereka dan anda bisa "subscribe" di sana atau dengan
menulis email ke:

To
: majordomo@irja.org
Subject : [dikosongkan]
Body : subscribe kabar-irian subscribe kabar-indonesia subscribe www-update end
•

MALUKU-NET

==> http://www.cenderawasih.net/ MALUKU-NET adalah milis yang fokus-nya khusus
tentang berita-berita seputar Maluku. Bila tertarik, anda dapat berlangganan melalui
formulir yang tersedia di Situs Webnya atau dengan email:
To
: majordomo@cenderawasih.net
Subject : [dikosongkan]
Body : subcribe maluku-net end

Stop Press
•

RALAT EDISI 101 -- http://www.sabda.org/w2000/

Dalam edisi 101 kami salah menuliskan alamat Situs WEB SERVANT 2000:
==> http://www.sabda.org/w-2000/
Alamat yang benar seharusnya adalah:
==> http://www.sabda.org/w2000/
Untuk kesalahan tsb. kami minta maaf sebesar-besarnya. Dengan ralat ini berarti
kesalahan telah diperbaiki. Terima kasih atas perhatiannya.

Surat Anda
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
>berlangsung sehingga mohon kesabaran anda untuk memperoleh seluruh
>dokumentasi yang kami kumpulkan. Terima kasih
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Dari: rinaldy@
>URL : http://gkst.org
>Review: Menyoal seputar kerusahan poso. Kapan Poso akan damai
> tenteram kembali? Berapa banyak lagi anak kehilangan orang
> tua, orang tua kehilangan anak, kehilangan pekerjaan, tempat
> tinggal, sanak saudara family, bahkan kehilangan nyawa ???
> Sampai kapan orang kristen terus disudutkan ????
>Saudara-saudara seiman, bagi yang ingin mengetahui lebih banyak apa
>yang sudah terjadi di poso semenjak desember 1998 kunjungi situs
>berikut:
> http://gkst.org
>Syaloom,
>Pdt. Rinaldy Damanik,MSi
>Koordinator CCGKST
Dari: rhar3@
>buat teman-teman, bagi yang tertarik untuk mengikuti perkembangan
>ambon, silahkan buka
> http://www.go.to/ambon
>semoga tidak mengulang pemberitahuan bila memang sudah tahu. web
>site ini dibuat oleh orang-orang univ.pattimura yg langsung
>memberitakan peristiwa dari aspirasi lokal, bukan dari campurtangan
>pihak ambon di Jakarta atau pun pers nasional dan asing yang
>seringkali hanya mengkutip sumber dari orang2 penting saja.
>salam hangat
>rebeka harsono

Redaksi:
ICW mengucapkan terima kasih banyak pada Saudara-saudara yang telah mengirimkan
informasi seputar Persecution/Penganiayaan jemaat Tuhan. Informasi-informasi anda
telah kami muat dalam edisi ini, dan jangan berhenti kirim info ya... kami tunggu selalu.

Info Terbaru
•

INFO DARI BPK PENABUR

Dari: "Teguh Santoso, S.Pd." <uget1st@>
>Dear ICW,
>Terima kasih atas 2 sumber on-line English, yang diambil ICW dari
>Tempo. Di BPK Penabur kami, sudah ada 4 pelajaran yang mencoba
>menawarkan pemberian tugas on-line di:
>1. Kimia
==> http://english.bpkpenabur.or.id/chemistry-smuk3.htm
>2. Inggris
==> http://english.bpkpenabur.or.id/eng-test.htm
>3. Fisika dan Ukur Ruang
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==> http://english.bpkpenabur.or.id/science-webpages.htm
>4. Matematika
==> http://a03jkt.bpkpenabur.or.id/lucky.htm
>Pemecahan masalah/jawaban bisa ditanyakan ke masing-masing Webmaster
>Bonus: link dari website < http://www.bpkpenabur-jakarta.or.id >
> disediakan TOEFL Listening test > bisa pakai headphone/
> speaker di: < http://www.englishpractice.com >
•

UPDATE SITUS-SITUS

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

: Malvern Indonesian Church
: daely@
: http://www.geocities.com/malindo2000
Tolong dimasukin dalam daftar website gereja diluar Indonesia. Gereja Ini
Komentar :
berada di Melbourne.
Nama
: Rudy Hartono
E-Mail
: rudy@
URL
: http://www.sinodegbi.org/
Komentar : Situs resmi sinode Gereja Bethel Indonesia
Nama
E-Mail
URL

: Frans Rianto
: jujuraja@
: http://fransrianto.excelland.com
Situs yang dibangun untuk visi memperkokoh persahabatan antar umat
Komentar : beragama di Indonesia memuat aspek hiburan (musik rohani, design
personal web, renungan, dll)
Nama
E-Mail
URL

: tekhian
: hian2000@
: http://www.geocities.com/rapture2001f
Situs sederhana tentang Pengangkatan dan Kedatangan Tuhan Yesus
Komentar :
kedua kali.

Topik
Edisi 103: BUKU KRISTEN ONLINE
Edisi 104: MILIS-MILIS KRISTEN (1)
Edisi 105: MILIS-MILIS KRISTEN (2)
Bagi yang memiliki informasi (Situs/Milis/Artikel/dll.) seputar topik "BUKU ONLINE" dan
"MILIS-MILIS", silakan kirim informasinya ke:
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Untuk itu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati!!
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Salam Kasih
Shalom,
"Minat baca buku bagi sebagian besar masyarakat Indonesia masih tergolong rendah.
Hal ini dibuktikan dari hasil International Education Achievement (IAE) 2000, yang
menyatakan bahwa minat baca, diukur dari kemampuan membaca rata-rata, para siswa
SD dan SMP di Indonesia menduduki urutan ke-38 dan ke-34 dari 39 negara. Menurut
Sekjen Depdiknas Makmuri Muchlas, ketika berbicara dalam Seminar "Pendidikan
Menuju Indonesia Baru", di Jakarta, rendahnya minat baca siswa Indonesia dibanding
negara lain disebabkan karena masyarakat Indonesia belum menempatkan buku
sebagai kebutuhan kedua, setelah kebutuhan dasar, seperti pangan, sandang dan
papan..." http://idlive1.astaga.com/berita/nasional/artikel.php?article_id=60859
(Sumber: [Eskol- Net] - Sari Berita : Rabu, 6 Juni 2001)
Melihat statistik di atas, kelihatannya kondisi minat baca generasi muda bangsa
Indonesia cukup memprihatinkan, ditambah lagi dengan kurang meratanya penyebaran
buku/bahan/materi-materi yang bermutu. Namun, keprihatinan ini mudah-mudahan
akan segera teratasi. Generasi muda yang sekarang sering disebut sebagai "generasi
internet" mungkin memerlukan metode baru untuk membangkitkan minat bacanya. Oleh
karena itu dengan mulai bermunculannya layanan perpustakaan yang berbeda dengan
perpustakaan tradisional, yakni perpustakaan online (teknologi eBook), merupakan satu
langkah maju yang akan membantu generasi ini untuk lebih mencintai buku dan
mencintai pengetahuan!
Tapi, pertanyaannya adalah, apakah "teknologi eBook" ini dapat menjawab kebutuhan
generasi muda bangsa ini untuk meningkatkan minat baca dan pengetahuan? Siapkah
bangsa Indonesia menyambut teknologi ini?
Dalam Kasih-Nya,
Staf Redaksi
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Review Situs
Buku-buku Online
•

BUKU-BUKU DARI THE GOOD WAY [E/I/S (S=Sunda)]

==> http://www.the-good-way.com/indonesian.htm
==> http://www.the-good-way.com/inz/ Apakah Anda tahu jalan satu-satunya kepada
Allah? Situs ini menyediakan buku-buku yang di baca secara on-line untuk menolong
kita memikirkan pertanyaan ini. Beberapa topik-topik utama buku-buku tsb. adalah: Asal
Usul (al-'Usul), Allah Keselamantan (al-Najat), Al-Masih Pengakuan (al-Shahada), dan
Ibadah (al-'Ibada). Delapan buku yang tersedia on-line berisi Apologetika-Injili dalam
Bahasa Indonesia, yaitu
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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
dari alamat:
==> http://www.the-good-way.com/inz/download/indones.zip
==> http://www.the-good-way.com/inz/download/

Selain itu, Good Way juga menyediakan enam buku Injili dalam Bahasa Sunda secara
on-line:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

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/
==> 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!! Tunggu apa lagi, silakan
berkunjung...!
•

e-MISI -- DOAKANLAH ASIA!, BAHAN PA MISI, DAN CERITA MISI [I]
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==> http://www.sabda.org/misi/ Dalam Situs e-MISI anda juga dapat menemukan
beberapa buku online:

1. buku DOAKANLAH ASIA!
==> http://www.sabda.org/misi/doa/
Sebuah buku yang berisi tentang 26 negara di Asia yang sangat membutuhkan
dukungan doa anda, khususnya dalam hal kebutuhan akan karya penyelamatan
melalui sarana yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau mereka. Silakan klik
salah satu nama negara yang ingin anda doakan untuk mengetahui status dan
informasinya secara lengkap dan klik juga 'Pokok Doa' yang terletak di sudut
kanan atas halaman masing-masing negara untuk mengetahui pokok-pokok
doanya.
2. dua buku BAHAN PA MISI
==> http://www.sabda.org/misi/alkitab/
Di halaman ini disediakan 2 buah buku bahan PA (Pemahaman Alkitab) tentang
Misi yang masing-masing topik dan tujuannya menunjuk kepada Amanat Agung,
yaitu: MISI ALLAH BAGI DUNIA dan PARA PENGUBAH DUNIA. Pertanyaanpertanyaan dari setiap pelajaran dalam masing-masing buku ini bisa anda
download dan anda jawab (secara off line).
3. empat buku CERITA MISI [Alkitab di Seluruh Dunia]
==> http://www.sabda.org/misi/cerita/
Halaman ini menyediakan sumber informasi tentang Cerita Misi versi Indonesia
yang diadopsi dari 4 buku Alkitab di Seluruh Dunia yang berisi 48 Kisah Nyata.
Untuk membaca kisahnya, silakan klik salah satu dari 48 judul yang tertera di
halaman tersebut.
•

BUKU "MENCARI ASAL-USUL KITAB SUCI" -- SITUS MEDIA ISNET [I]

==> http://media.isnet.org/kristen/
==> http://media.isnet.org/kristen/Mencari/ Buku "Mencari Asal-usul Kitab Suci" (The
Bible Came from Arabia) ini dapat anda temui dan baca di Situs Komite Media ISNET,
sebuah komite kerja di lingkungan Isnet (The Islamic Network). Buku karangan Dr.
Kamal Salibi ini adalah salah satu koleksi buku Kristen yang ada dalam Situs ISNET.
Buku ini dimuat lengkap mulai dari Peta, Kunci Transliterasi Ibrani dan Arab, Perubahan
Konsonan, Kata Pengantar, Pendahuluan, hingga Catatan Kaki. Cukup unik bukan?
Nah, untuk membaca seluruh isi buku ini dan mengetahui buku-buku Kristen lain yang
ada dalam Situs ini, silakan cek alamat Situs di atas.
•

BUKU-BUKU "PERCUMA" DARI SITUS PELAYANAN PETROS [E/M
(M=Melayu)]

==> http://petros.com.my/menuBM.htm
==> http://petros.com.my/buku_cuma.htm Kata "percuma" dalam EYD memang berarti
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tidak ada gunanya atau sia- sia. Tapi dalam bahasa Melayu kata percuma sama artinya
dengan cuma- cuma, alias gratis. Jadi Situs ini membagi-bagikan dua judul buku pada
pengunjung yang berminat secara gratis. Kedua buku tersebut adalah Buku "Saya
Takut Bersaksi" (satu panduan bagaimana bersaksi dengan berkesan), dan Buku "Injil
Lukas" (dalam terjemahan Bahasa Melayu kini). Nah, yang berminat, silakan
berkunjung ke Situs Pelayanan Petros ini.
•

THE CHRISTIAN CLASSICS ETHEREAL LIBRARY [E]

==> http://www.ccel.org/
Perpustakaan online yang menyediakan koleksi 300+ buku-buku Kristen "Klasik" terbaik
yang pernah ditulis semenjak jaman Bapak-bapak Gereja (Early Church Fathers),
Bapak-bapak Reformator dan sampai abad ini. Untuk mengetahui dan membaca koleksi
ratusan buku Klasik yang ada di Situs ini, anda dapat menjelajahi halaman What's New,
Early Church Fathers, Classics, The World Wide Study Bible, World Wide Encyclopedia
of Christianity, dsb. Sedangkan untuk mengetahui tentang apakah CCEL itu, latar
belakang, visi dan tujuannya, anda dapat membacanya di halaman Q&A. Sebagai
tambahan, Situs ini sekarang menyediakan CD-ROM "CCEL 2000" dan juga
mempunyai fasilitas MP3 audio online dimana anda dapat dengar atau download
puluhan "books on tape" ke komputer (atau MP3 player). Yang paling menarik adalah
semua buku yang ada di Situs ini dapat dibaca atau di-download secara GRATIS.
[[Red.: Tentang CD-ROM "CHRISTIAN CLASSICS ETHEREAL LIBRARY 2000". ICW
memiliki 25 keping CD-ROM CCEL 2000 yang penuh dengan 300+ buku Klasik ("Three
hundred of the best Christian books ever written.") dalam bahasa Inggris; 25 CD-ROM
"CCEL" ini didapat dari CIEL dalam rangka mengembangkan pelayanan literatur
elektronik di Indonesia. Kalau anda dan gereja/pelayanan anda benar-benar serius
untuk mengetahui lebih banyak tentang pelayanan CIEL dan terbeban/ terlibat dalam
pelayanan literatur, maka CIEL (melalui ICW) dengan senang hati akan mengirimkan
CD-ROM tersebut secara GRATIS. Dengan syarat ini: CIEL ingin mengetahui tentang
siapakah Anda, mengapakah dan untuk apakah anda menginginkan CD tersebut.
Selain itu, kami juga perlu tahu sedikit ttg identitas pribadi/organisasi dan visi/beban
anda!! Jangan lupa alamat anda secara lengkap untuk mengirim CD tersebut lewat pos.
Segera hubungi staf CIEL <CIEL@sabda.org> .]]
•

THE LIBRARY AT THE LUTHERAN CENTER [E]

==> http://www.elca.org/os/bookshlf.html
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. Dalam Situs ini, anda dapat menemukan 100+ buku berbahasa Inggris
yang dapat dibaca secara online.
•

THE GUTENBERG PROJECT -- KOLEKSI BUKU-BUKU UMUM [E]
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==> http://www.gutenberg.net/
Melalui Situs Project Gutenberg (PG) ini pengunjung dapat membaca bahkan memiliki
arsip/salinan dalam bentuk e-Text dari buku-buku klasik pra-1923 (khusus untuk arsiparsip yang telah mendapat ijin untuk diperbanyak). Kalau anda ingin mencari buku-buku
terbaru tentu bukan di sini tempatnya karena daftar buku-buku yang ada dalam PG
adalah buku-buku dari awal abad 20 dan sebelumnya. Justru anda akan menemui arsip
buku-buku dari pengarang tenar dunia seperti Shakespeare, Poe, Dante, Sir Arthur
Conan Doyle dengan the Sherlock Holmes stories-nya, Lewis Carroll dengan Alice's
adventures in Wonderland dan ribuan nama lainnya. Apakah anda dapat men-download
text-text dalam Situs ini? PASTI!, memang itulah tujuan PG, membuat semua orang
bisa mengakses ke text-text tersebut, bahkan anda dapat me-repostnya ke Situs anda,
mencetaknya, menyebarkannya, bahkan mengkonversi text itu ke format yang lain.
Hanya saja, harus dibagikan pula dengan FREE. Silakan berkunjung ke Situs PG ini
untuk mendapat informasi yang lebih lengkap.
•

THE MIT INTERNET CLASSICS ARCHIVE (BUKU UMUM) [E]

==> http://classics.mit.edu/index.htm
Situs yang menyebut dirinya telah "Bring[ing] the wisdom of the classics to the Internet
since 1994" ini memuat 400+ karya literatur klasik dari 59 pengarang yang berbeda,
sebagian besar merupakan karya Greco-Roman (beberapa dari Cina dan Persia) yang
telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tersedia fasilitas untuk mencari karya
yang anda inginkan, baik melalui judul, pengarang, maupun teks di dalamnya.
Resensi Buku - [[Buku-buku yang disebutkan dalam Situs-situs berikut ini tidak ada
secara on-line tapi hanya resensi/reviewnya.]]
•

TERANG DUNIA - BUKU ROHANI [I]
==> http://www.terangdunia.com/bukurohani.html
Dalam Situs Terang dunia disediakan sejumlah resensi buku rohani karya
pengarang-pengarang dunia. Bila anda klik menu "Buku Rohani" dalam Situs ini,
maka anda akan temukan sebuah halaman resensi yang dimaksud di atas. Bukubuku tersebut layak anda pertimbangkan untuk dibaca karena isinya dapat
membantu anda dalam mempelajari Firman Tuhan sekaligus menambah
wawasan anda dalam meningkatkan kehidupan rohani. Hanya saja Terang Dunia
bukan pihak penjual dari buku-buku tersebut.

•

SEKOLAHMINGGU.ORG - PUSTAKA BUKU [I]
==> http://www.sekolahminggu.org/pustaka-buku.shtml
Bila ingin mencari buku-buku rohani yang tepat, bagus dan menarik untuk anakanak anda, silakan membaca beberapa resensi buku rohani anak dalam Situs
Sekolah Minggu.org. Buku-buku yang ditawarkan sebagian besar adalah buku
cerita Alkitab bergambar baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris.
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Bila pengunjung memerlukan buku-buku tersebut, pengunjung harus tetap
mencarinya di toko buku Kristen terdekat ... :)
•

SAHABAT SURGAWI - RESENSI BUKU BARU HARVEST PUBLICATION
HOUSE [I]
==>
http://www.sahabatsurgawi.net/sahabatsurgawi/harvest_publication_house.htm
==> http://www.sahabatsurgawi.net/sahabatsurgawi/bookhope.htm
Situs "Sahabat Surgawi" melengkapi isinya dengan dua halaman khusus tentang
buku, yakni Buku-buku Baru dan Book Of Hope. Halaman Buku- buku Baru berisi
resensi buku-buku terbaru terbitan Harvest Publication House (HPH). Ada lebih
dari sepuluh buku yang diresensi- pada halaman ini. Bila anda ingin memiliki
koleksi buku-buku tersebut, silakan menghubungi HPH melalui Situs Sahabat
Surgawi ini. Halaman Book Of Hope tidak kalah menarik dibanding halaman
Buku-buku Baru. Book Of Hope adalah sebuah judul buku yang berisi kehidupan
Tuhan Yesus yang diambil dari Alkitab. Buku ini diberikan secara Gratis, namun
demikian pemberian buku ini diharapkan dipergunakan sebaik-baiknya, dibaca
dan direnungkan sekaligus juga dapat dipakai untuk sarana penginjilan. Oke,
selamat berkunjung ke Situs ini.

•

YABINA (YAYASAN BINA AWAM) [I]
==> http://www.yabina.org/buku.htm
Sejak tahun 1995 hingga 1999, Yayasan Bina Awam (YABINA) telah
menerbitkan tujuh buku rohani. Pada halaman ini, anda dapat membaca resensi
dari ketujuh buku tersebut. Dua buku diantaranya tidak dicetak ulang dengan
beberapa alasan dan salah satunya diterbitkan lagi dengan judul yang berbeda.
Bila anda berminat untuk memiliki buku-buku tersebut, silakan klik Form
Pemesanan yang disediakan dalam halaman ini. Di samping resensi buku
YABINA, halaman ini juga

menyertakan daftar buku-buku dari Penerbit Kalam Hidup.
•

GLORIA CYBER MINISTRIES - KATALOG BUKU SERI MUTIARA IMAN (SMI)
[I]
==> http://www.glorianet.org/katalog/smi/
Satu bagian dari Situs Gloria Cyber Ministries berisi Katalog Buku/ Buklet Seri
Mutiara Iman (SMI). SMI adalah buku-buku kecil yang diterbitkan oleh Gloria
Cyber Ministries, isinya dapat membantu menjawab masalah atau pertanyaan
yang sering timbul dalam hidup kekristenan. Bila anda memilih Taman Bacaan
dalam menu yang tertera di Situs Gloria Cyber Ministries ini, maka anda akan
sampai pada bagian yang kami maksud. Di bagian tersebut anda akan
menjumpai resensi dan cover dari buku SMI 001 hingga SMI 010, untuk resensi
buku SMI selanjutnya (011 - 045) anda tinggal klik link yang disediakan oleh
bagian ini. Nah, selamat membaca :)
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•

INDONESIAN CHRISTIAN VIRTUAL LIBRARY - INCUVL [I/E]
==> http://incuvl.mitra.net.id/
Situs InCU-VL yang artistik ini adalah sebuah Situs perpustakaan virtual yang
dibangun melalui pengembangan jaringan berbasis Web hasil kerjasama antara
perpustakaan-perpustakaan dari berbagai Pendidikan Tinggi Kristen di seluruh
Nusantara. Saat ini ada sekitar 15 Perpustakaan Institusi Pendidikan Tinggi
Kristen Indonesia yang tergabung dalam proyek ini. Perpustakaan-perpustakaan
virtual tersebut tersebar di seluruh Indonesia dengan cakupan bidang ilmu yang
berbeda-beda. Selain itu, Situs dwi bahasa ini (Indonesia dan Inggris)
memberikan akses yang luas bagi masyarakat akademik untuk mencari sumbersumber informasi yang ada dan yang dimiliki oleh tiap anggota yang
berpartisipasi. Fasilitas yang disediakan oleh InCU-VL adalah sbb.: Katalog
Online Berbasis Web, Kamus Online, Dokumen, Daftar Jurnal dan Indek
(berdasarkan judul, dan berdasarkan perpustakaan yang memiliki), Penelusuran
informasi dan Pengiriman Dokumen, Kandungan Lokal, dsb.

•

PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA - PNRI [I]
==> http://www.pnri.go.id/
==> http://www.pnri.go.id/layanan/
Anda ingin berkunjung ke Perpustakaan Nasional Indonesia? Nggak perlu jauhjauh ke Jakarta, cukup klik alamat URL di atas maka anda akan disambut
dengan hangat oleh PNRI. Halaman muka Situs yang penuh image ini akan
mengantar anda ke bagian-bagian yang dimiliki oleh Situs PNRI. Seperti bagian
Layanan Perpustakaan yang berisi daftar layanan/servis yang diberikan oleh
PNRI, baik yang nyata maupun yang virtual. Bagian lain yang menarik adalah
bagian Koleksi Pustaka, Pencarian, dan bagian Katalog Online. Melalui ketiga
bagian itu pengunjung bisa mencari referensi buku- buku yang mereka perlukan.
Dan bagian-bagian yang lainnya adalah Layanan ISBN, Visi dan Misi, Berita dan
Peristiwa, juga bagian Pendidikan dan Pelatihan. Di samping bagian-bagian
tersebut Situs PNRI juga menyediakan sejumlah menu seperti Agenda Acara,
Terbitan Baru, Kajian Pustaka, Makalah Seminar, dan Buletin Visi Pustaka
Online (yang terakhir terbit tahun 2000), dan masih banyak lagi. [[Beberapa Situs
perpustakaan nasional dari beberapa negara dapat anda temukan dalam
DAFTAR URL PERPUSTAKAAN di kolom FOKUS, termasuk Perpustakaan
Negara Malaysia
==> http://www.pnm.my ]]

Toko Buku Kristen Online
•

METANOIA [I]
==> http://www.metanoia.or.id
Metanoia adalah sebuah penerbit sekaligus toko buku yang berkantor pusat di
Jakarta. Kata Metanoia berasal dari bahasa Gerika, META dan NOIA. META
artinya perubahan, dan NOIA berarti pikiran. Jadi, METANOIA berarti perubahan
pikiran atau pertobatan. Inilah yang kemudian menjadi motto pelayanan mereka
"MEWARNAI DUNIA DENGAN PIKIRAN BARU ". Untuk mencapai tujuan
tersebut Metanoia membangun dan mengelola sebuah Situs toko buku online.
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Dalam Situs ini Metanoia membagi buku-bukunya dalam beberapa kategori,
yakni Buku Baru, Buku Ready Stock, Buku Saku, Buku Terlaris, dan Seri Buku
Billy Joe Daugherty. Masing-masing bagian berisi resensi dan harga dari setiap
buku. Selain buku, Metanoia juga menyediakan VCD Anak- Anak, Kaset, dan
Kaset Impor Provident.
•

HOUSE OF GLORY [I]
==> http://www.houseofglory.com
House Of Glory menyediakan Buku-buku rohani (juga CD, VCD, Kaset Rohani
lokal & barat) terlengkap disertai diskon yang memuaskan. Misi Situs ini adalah
menjadi ONE STOP CHRISTIAN e-STORE, penyedia informasi yang cepat
dengan harga murah, karena itu, Situs House of Glory sama halnya dengan
sebuah database raksasa kumpulan barang- barang yang dimiliki/disediakan
oleh toko Kristen online ini. Khusus untuk buku, silakan klik menu "Buku", dari
situ anda dapat memilih dan memesan buku berdasarkan Judul atau Pengarang.

•

KATOLIK.NET - DAFTAR PUSTAKA [I]
==> http://www.katolik.net/pustaka/daftarpustaka.htm
Di Situs ini anda bisa melihat sederet panjang informasi tentang judul, penerbit
dan pengarang dari beberapa buku agama Katolik yang dilengkapi dengan
alamat kontak bagaimana mendapatkannya. Silakan anda klik halaman "Daftar
Pustaka" dan selanjutnya anda tinggal memilih buku-buku yang anda inginkan.

•

KRISTEN ONLINE - DAFTAR ALAMAT TOKO BUKU KRISTEN [I]
==> http://www.kristenonline.com/ref/tokobuku.htm
Halaman ini tidak jauh berbeda dengan Situs Katolik.Net, hanya saja dalam
halaman "tokobuku.htm" Kristen Online menyediakan informasi tentang 16
alamat toko buku Kristen yang tersebar di beberapa daerah di Indonesia. Alamat
tersebut bukan alamat virtual, tujuannya tentu saja supaya anda bisa langsung
datang ke toko-toko tersebut untuk berbelanja langsung.

•

MOMENTUM [I]
==> http://members.tripod.com/Mompusat/
"MOMENTUM adalah penerbit Kristen yang berjuang untuk menerbitkan bukubuku Kristen yang bermutu dan terseleksi. Buku-buku ini merupakan karya dari
hamba-hamba Tuhan yang bertanggung jawab dan terjemahan dari buku-buku
teologi yang telah membangun iman banyak orang. Dalam Situsnya yang cukup
sederhana Momentum menjelaskan bahwa mereka tidak sekedar menerbitkan
buku, tetapi juga menjamin buku-buku yang diterbitkan akan membawa setiap
orang semakin ketat dan akurat kembali kepada Firman Tuhan dan bertumbuh di
dalam ketaatan kepada Tuhan. Sayang sekali Situs Web Momentum ini terakhir
di-update tanggal 10 November 1998.

Review Milis
FORUM DISKUSI
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E-MOMENTUM

==> < momentum@sby.centrin.net.id > FeedBack
==> < E-Momentum-subscribe@yahoogroups.com > Subscribe E-Group milis ini adalah
media informasi dari Pusat Literatur Kristen (PLK) Momentum di Indonesia. Media ini
menginformasikan resensi buku, informasi discount/sale khusus untuk anggota, dan
berbagai informasi lainnya (seperti pembukaan cabang baru, dll) Milis ini bersifat
terbuka, sehingga siapapun bisa menjadi anggota milis ini, semua anggota bersifat
pasif, sehingga hanya dapat menjadi anggota dan tidak dapat mengirimkan informasi ke
dalamnya. Silakan kirimkan komentar ataupun informasi anda langsung ke email Milis
ini.

Review Software
•

CD SABDA

Sebuah rak buku yang besar diperlukan untuk menyimpan banyak buku, dari buku-buku
yang tebal hingga yang ringan. Konsepnya sama dengan CD SABDA. CD ini juga
sebuah rak buku yang besar, bedanya CD SABDA bukanlah rak buku dari kayu,
melainkan rak buku elektronik yang bisa di akses lewat komputer dan menyimpan lebih
dari 100 buku yang berhubungan dengan kekristenan. Nah, buku-buku apa saja yang
ada dalam rak elektronik CD SABDA ini? Jawabnya, BANYAK sekali!!, yakni:
GARIS BESAR ISI:
No. Topik
Topik
A. Sistem-sistem Topik, berisi:
00002
•
•
•

00005

B. Bagian-Bahan Biblika
•
•
•

00007

13 sistem topik
11 topik kecil, serba-serbi, dan lain-lain
link ke 6 Kamus dan 2 Leksikon

2 bahan Biblika melalui Kitab
3 bahan Biblika melalui Tipe
7 bahan Biblika Lain

C. Buku-buku dan Bacaan
•
•
•

7 buku pengajaran Dasar Iman Kristen
19 buku pelayanan dan Penginjilan
14 buku-buku lain
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00009

D. Kamus. Kamus dan Leksikon
•

00010

2 Buku pegangan/bahan pelayanan
16 bahan pemuridan
7 bahan pelajaran Alkitab

G. Doa dan serba-serbi
•
•
•

19550

SISTEM FULL LIFE Study Bible,
Proyek YLSA

F. Pelayanan, pemuridan dan PA
•
•
•

00013

6 Kamus dan 2 Leksikon

E. Sistem-sistem Penuntun
•
•

00012
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5 bahan doa,
3 bahan renungan,
2 lain-lain

H. Peta dan Bagan

Stop Press
•

PENDAFTARAN PESTA -- KESEMPATAN TERAKHIR

Seperti yang kami beritakan minggu lalu bahwa PESTA (Pendidikan Elektronik Studi
Teologia Awam) saat ini sedang menerima pendaftaran peserta baru. Pendaftaran
masih dibuka hingga tgl. Senin 18 Juni 2001. Bagi anda yang masih ingin mendaftar
atau ingin mendapatkan informasi tentang PESTA, silakan menghubungi alamat < infoPESTA@sabda.org > .

Surat Anda
Dari: engelbeth yeremia <engelbeth@>
>Dear Staff ICW.
>Saya ikut mendukung dalam doa untuk segala sesuatu
>yang menjadi pergumulan Anda sekalian. Keep Moving!
>Keep Praying! Keep Shining! Keep Smiling!
>Your Brother in Christ,
>Pindo Charles Rumapea
Redaksi Trima kasih banyak untuk dukungan doa dan dorongannya kepada kami.
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Dari: "Yohanes Santosa" <yans@>
>Milis e-ayahbunda menitikberatkan kepada hal2 yang berhubunungan
>dengan kesehatan , namun tujuan adalah : membina persahabatan, dengan
>saling meneguhkan, saling menguatkan, saling bebagi rasa, mendoakan
>antara orang Kristen (pengikut Kristus) tanpa memandang aliran untuk
>kemuliaan nama Kristus , Tuhan dan Juruselamat kita, Tujuan kami
>adalah membentuk keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat agar
>menjadi keluarga yang bahagia.
>--cut->Salam hangat dan bersahabat
>Yohanes santosa.

Redaksi:
Terima kasih sekali terkhusus buat Pak Yohanes, dan juga bagi para moderator milismilis I-KAN, yang sudah mengirimkan deskripsi lengkap tentang milisnya masingmasing. Kiranya hal ini dapat menjadi awal yang baik untuk menjalin kembali kerjasama
dengan para moderator milis. Selamat melayani!

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS

Nama
: Buku Rohani Katolik
Dari
: "Thomas Rudy" <thomas_rudy@>
URL
: http://www.geocities.com/BukuKatolik/
Komentar : Situs yang berisi beberapa Buku Katolik yang sudah di- Online-kan
Nama
Dari
URL

: Ready4Christ.com
: Petrus Purnama <humas@>
: http://www.ready4christ.com
Situs Rohani Popular antar denominasi. Site yang berisi artikel-artikel yang
Komentar : membangun, memberi informasi, untuk mempersiapkan jemaat Tuhan
menyambut kedatangan Tuhan yang ke dua kalinya.
•

MILIS BARU

Nama
Dari
URL

: Remaja Bethany Denpasar Teen Revival
: "skiez_sakabatou" <xplore@>
: http://go.to/forumremaja/
Sekarang ada forum buat remaja Bethany Denpasar Teen Revival, di Forum
ini tidak terbatas hanya untuk remaja kristen (12-20 th) atau jemaat Teens
komentar : Revival saja. Siapa saja boleh masuk ke forum,n boleh nanya ttg masalah
remaja. Nanti masalah itu akan dibahas oleh remaja juga! Jadi dari remaja,
oleh remaja dan untuk remaja.
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[Kiriman: fanny (admin forum remaja)]

Nama Milis
:: GKPS
Jenis Milis
:: Diskusi
Sifat Milis
:: tertutup untuk umum
Alamat Milis
:: gkps@yahoogroups.com
Alamat Subscribe
:: gkps-subscribe@yahoogroups.com
Alamat URL (optinoal)
:: http://www.gkps.or.id
Penanggungjawab/owner :: Ryant Saragih
:: forum berbagi informasi dan diskusi di antara jemaat GKPS
Deskripsi
dan simpatisannya
[Kiriman: Ryant Saragih <ryantsaragih@>]

Topik
Edisi 104: Milis Kristen (1)
Edisi 105: Milis Kristen (2)
Edisi 106: American Christianity
Bagi yang memiliki informasi (Situs/Milis/Artikel/dll.) seputar topik "Perguruan Tinggi
Negeri/Swasta dan Sekolah Tinggi Teologia" baik milis diskusi maupun milis publikasi,
silakan kirim ke:
< submit-ICW@sabda.org > Untuk itu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih,
Tuhan memberkati!!
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ICW 104/Juni/2001: Milis Kristen (1)
Salam Kasih
Salam dalam Kasih Kristus,

Majalah Internet Vol.II No.8 mengibaratkan Milis (Mailing List) sebagai sarana pengikat
psikologis virtual bagi para pecinta email dimana orang-orang yang memiliki minat pada
hal yang sama dapat membuat suatu group untuk saling berkomunikasi dan berdiskusi.
Hal itu benar, dan kita sebagai masyarakat Kristen patut ikut bersyukur karena media ini
ternyata sangat bermanfaat untuk menjadi sarana sharing, bersekutu dan bahkan
menyebarkan Kabar Baik dalam komunitas dimana kita tergabung.
Pada kesempatan ini ICW dalam dua edisi berturut-turut akan memuat informasi
seputar Milis-milis Kristen yang sekarang banyak sekali muncul di kalangan masyarakat
Kristen Indonesia. Untuk bagian pertama, kami akan khusus membahas Milis-milis yang
tergabung dalam komunitas sistem I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network),
karena jumlahnya cukup banyak. Sedangkan bagian kedua (minggu yang akan datang)
akan mengulas Milis-Milis lain yang tidak tergabung dalam sistem I-KAN. Nah, dengan
mengetahui segudang informasi tentang Milis-milis ini redaksi ICW berharap
masyarakat Kristen Indonesia akan semakin diperlengkapi dengan sarana untuk
bersatu, bersekutu dan mendewasakan iman bersama dengan Saudara-saudara
seiman yang lain.
To God be the Glory !!
Salam Kasih,
Staf Redaksi

Review Situs
•

I-KAN (INTERNET -- KOMPUTER ALKITAB NETWORK) [I]

==> http://www.sabda.org/i-kan/ I-KAN adalah salah satu sistem jaringan Milis (Mailing
List) Kristen Indonesia yang memiliki komunitas yang cukup besar jumlahnya. Dari
halaman utama Situs ini kita dapat melihat sekilas info tentang I- KAN dan sekaligus
garis besar pembagian jenis Milis yang tergabung dalam Sistem I-KAN, baik Milis
Diskusi (dua arah) maupun Milis Publikasi (searah). Untuk detilnya silakan klik "Milis
dalam I-KAN". Bagi gereja/lembaga pelayanan/persekutuan/organisasi Kristen yang
ingin tergabung dalam komunitas I-KAN, silakan mengunjungi halaman "Visi I-KAN",
"Buat Milis Baru", dan "FAQ". Di halaman-halaman tersebut akan dijelaskan syaratsyarat dan prosedur bagaimana membuka Milis baru di bawah sistem I-KAN. Halaman
lain yang juga menarik adalah "Akses Milis" dan "Arsip Milis", karena di dalamnya
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terdapat informasi link-link ke arsip setiap Milis dalam I-KAN, dari situ pengunjung dapat
melihat topik-topik apa saja yang ramai dibicarakan dalam setiap Milis.
Nah, lengkap bukan? Hanya saja Situs I-KAN ini sudah lama nggak di- update (dua
tahun...:(). Namun jangan kuatir, sebentar lagi akan diluncurkan Situs SABDA.org yang
akan memuat informasi yang lebih lengkap dan up-to-date tentang "Komunitas Maya
Kristen" (Milis-milis Diskusi dan Publikasi), baik yang ada di sistem I-KAN maupun yang
ada di luar I-KAN.

Review Milis
Milis Diskusi Elektronik -- Komunitas I-KAN
Forum Diskusi "UMUM"
Berikut ini adalah Milis-milis Diskusi yang dibuka untuk masyarakat Kristen Indonesia
secara umum (interdenominasi)dan membicarakan tentang tema-tema umum (non
Kristiani), namun relevan dengan kehidupan dan Pelayanan Kristen :
•

e-AYAHBUNDA [I]

Milis ini adalah tempat yang tepat untuk berdiskusi seputar masalah keluarga, baik halhal yang jasmani (seperti kesehatan keluarga, pendidikan anak, dll.) juga hal-hal rohani.
Selain bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, Milis yang dimoderatori oleh
dokter Yohanes Santoso, dan yang memiliki beberapa dokter dan psikolog Kristen
sebagai anggotanya ini, juga bertujuan untuk membina persahabatan, yang saling
meneguhkan, menguatkan, bebagi rasa, dan mendoakan antara orang tua Kristen
(pengikut Kristus) tanpa memandang aliran untuk kemuliaan nama Kristus. Alamat :: ikan-ayahbunda@xc.org Subscribe :: subscribe-i-kan-ayahbunda@xc.org
•

e-WANITA [I]

Milis ini terbuka bagi semua wanita Kristen Indonesia (pokoknya yang penting wanita)
yang ingin berbagi beban dan pengalaman. Sekalipun anggotanya semua wanita bukan
berarti pembicaraannya hanya sekitar masalah wanita saja. Milis yang dimoderatori Ibu
Valeria ini secara aktif mengangkat topik-topik khusus tentang dunia kekristenan dan
juga topik-topik umum seputar dunia keluarga, lingkungan kerja, hubungan antar
manusia, dan sebagainya. Bagi para wanita yang ingin menjalin persahabatan dan
menambah wawasan, silakan bergabung dengan Situs e-Wanita ini.
Alamat :: i-kan-Wanita@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-Wanita@xc.org
•

e-SOFTWARE [I]

Ronny Purwadi dan Alex Hutapea adalah rekan-rekan kita pengelola Milis e-Software.
Bila anda ingin belajar dan membuka wawasan yang lebih luas tentang hal-hal seputar
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komputer, anda harus bergabung dalam Milis e-Software, karena Milis ini merupakan
ajang temu orang- orang Kristen (baik yang sangat ahli maupun yang kurang ahli) untuk
mendiskusikan masalah Software dan Internet. Nah, tunggu apalagi... silakan
bergabung!
Alamat :: i-kan-software@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-software@xc.org
•

e-BINAGURU [I]

Milis Diskusi e-BinaGuru sebenarnya lahir dari kebutuhan untuk
berkomunikasi/berinteraksi di antara para guru Sekolah Minggu dan pelayan anak yang
menjadi anggota Milis Publikasi e-Binaanak. Dalam Milis ini para anggota dimungkinkan
untuk saling berbagi ide maupun pengalaman dalam melayani anak-anak,
mendiskusikan berbagai topik seputar Pelayanan Anak, membahas dunia anak dan
tantangannya, juga bertukar informasi mengenai berbagai acara/kegiatan yang
menunjang pelayanan anak (seminar, camp, training, KKR anak, dsb.). Milis eBinaGuru yang dimoderatori oleh Ibu Meilania ini hadir sebagai "wadah berkumpulnya"
para aktivis pelayanan anak. Melalui wadah ini setiap anggota dapat saling menolong
dan mendorong untuk makin giat memenangkan anak-anak bagi Kristus.
Alamat :: i-kan-BinaGuru@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org
•

e-WEBAUTHOR [I]

Bila e-Software berbicara seputar komputer secara luas, maka Milis yang satu ini akan
berbicara lebih spesifik lagi, yakni mengenai Web Authoring. Milis yang dimoderatori
oleh Sdr. Daniel Budilaksono ini mengajak anggota-anggotanya (baik mereka yang
masih pemula maupun yang sudah ahli) untuk berbagi ilmu dang pengalaman
khususnya dalam hal teknis pembuatan Situs Web yang efektif bagi kemajuan
pelayanan. Hal tersebut sesuai dengan kerinduan diadakannya Milis ini, yakni
meningkatkan kualitas dan kuantitas WebAuthor/WebMaster Kristen/Katolik Indonesia
dan juga kualitas dan kuantitas Situs Web Kristen/Katolik Indonesia untuk pekerjaan
dan kemuliaan nama Tuhan.
Alamat :: i-kan-WebAuthor@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-WebAuthor@xc.org
•

e-WEBMASTER [I]

Milis Diskusi e-Webmaster sebenarnya sudah lama direncanakan namun
pelaksanaannya belum terwujud hingga sekarang. Sesuai dengan namamya, Milis ini
akan khusus mengulas tentang isu-isu manajemen Situs Web/mastering.
Alamat :: i-kan-WebMaster@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-WebMaster@xc.org
-- Forum Diskusi "KHUSUS/UNTUK" --
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Berikut ini adalah Milis-milis Diskusi yang diselenggarakan oleh gereja/
kelompok/organisasi Kristen tertentu dengan memakai sistem I-KAN :
•

CYBER GKI [I]

Milis Diskusi "tertua" ini (kelompok pertama yang menggunakan sistem I-KAN pada
pertengahan tahun 1997) adalah media interaksi bagi semua jemaat GKI untuk berbagi
berita dan pendapat. Salah satu pokok pembicaraan dalam milis adalah seputar
pelayanan di gereja-gereja GKI. Selain itu didiskusikan juga hal-hal seputar kekristenan
dan sesekali hal yang umum.
Alamat
:: i-kan-untuk-CyberGKI@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-untuk-CyberGKI@xc.org
URL
:: http://www.gki.or.id/
Review Situs ::
Situs ini diluncurkan tanggal 25 Mei 1996, memiliki halaman pertama yang cukup besar
dan hampir semua link internal dimuat dalam halaman pertama. Pada halaman ini
disediakan juga link ke Situs GKI- GKI di Indonesia. Selain itu ada 8 halaman besar
lainnya, yakni halaman Who is GKI? What's On, FAQs, History, Periodicals, Comments,
Pledge, dan Home. Nah, selamat berkunjung ke Situs berbahasa Inggris ini.
•

ORCHAD ROAD PRESBYTERIAN CHURCH (ORPC) [I]

Ini adalah Milis ajang komunikasi dan diskusi bagi Persekutuan Pemuda "Orchad Road
Presbyterian Church" (ORPC) di Singapura. Namun, Milis ini juga diperuntukkan bagi
mantan anggota ORPC yang sekarang mungkin sudah tidak lagi berada di Singapura
untuk tetap bisa saling menguatkan/sharing/dll.
Alamat
:: i-kan-untuk-ORPC@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-untuk-ORPC@xc.org
URL
:: http://in-christ.net/orpc/
Review Situs ::
Di dalam Situs ini dapat ditemukan ulasan kegiatan pemuda ORPC yang berisi Visi
Komisi Pemuda, Acara bulan ini (Jadwal Persekutuan), Aktivitas Pemuda (KTB, Majalah
Gramatos, dll.), Kontak Pengurus, Lagu-lagu Transparency, dan juga Link-link.
•

GEREJA KRISTEN PERJANJIAN BARU -- KELUARGA MASA DEPAN CERAH
BOGOR [I/E]

Selain sebagai forum diskusi, Milis ini juga berfungsi sebagai alat penyedia informasi.
Informasi yang dimaksud adalah informasi tentang Gereja Kristen Perjanjian Baru
(GKPB) dan juga artikel-artikel tentang kekristenan.
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Alamat
:: i-kan-untuk-gkpb@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-untuk-gkpb@xc.org
URL
:: http://www.geocities.com/Athens/6884/index.html
Review Situs ::
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Situs ini memuat beberapa artikel tentang kelompok sel dan beberapa artikel lain. Situs
Gereja dwi bahasa ini (Indonesia dan Inggris) memiliki tujuh bagian, yaitu Statement of
Faith (Pengakuan Iman), Vision, Church Structure (Jemaat Pola Perjanjian Baru),
Discipleship (mengenal pemuridan), Pastors, Mission Statement, dan Philosophy of
Ministry (filosofi pelayanan).
•

PANTEKOSTA-NET [I]

Selama hampir 4 tahun (sejak Oktober 1997) Milis Pantekosta-Net (Milis khusus untuk
jemaat Pantekosta di Indonesia) telah mewarnai blantika pelayanan elektronik
Indonesia. Melalui Milis yang dikelola oleh Budi Lewiyanto dan Hengky Lie ini jemaat
Pantekosta dapat saling tukar-menukar informasi tentang berbagai topik kekristenan
dan berita-berita lain.
Alamat
Subscribe

:: i-kan-untuk-Pantekosta@xc.org
:: subscribe-i-kan-untuk-Pantekosta@xc.org
http://www.crosswinds.net/~pantekostanet/
URL
::
http://gpdi.cjb.net/
Review Situs ::
Bahan PA (Pelajaran Alkitab) dari Pdt.A.H. Mandey yang tadinya hanya dapat di
konsumsi di Jakarta lewat Radio Pelita Kasih, kini bisa dibaca dan didapatkan lewat
Situs Web GPdI ini. Hal lain yang menarik dari Situs ini adalah halaman "Cerita", karena
di dalamnya berisi sekumpulan cerita menarik bagi anak-anak Sekolah Minggu.
•

e-REVIVAL [I]

Revival Mailing List merupakan salah satu bentuk pelayanan RTM melalui internet. Visi
Milis adalah meng-upgrade iman kristiani sehingga terbentuk hamba-hamba Tuhan
baru yang dipenuhi oleh "urapan" untuk melayani. Milis ini bersifat terbuka untuk umum
dan sarat dengan materi/diskusi kristiani. Perlu diketahui bahwa Milis RTM bukanlah
ajang untuk berdebat, namun tiap anggota diharapkan mampu menguasai diri ditengahtengah perbedaan-perbedaan yang ada.
Alamat
:: i-kan-untuk-revival@xc.org
Subscribe
:: langganan@revivaltotalministry.or.id
URL
:: http://revivaltotalministry.or.id/
Review Situs ::
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Situs yang cukup besar ini menjelaskan bentuk-bentuk pelayanan RTM, baik secara
online seperti Revival Mailing List, KPP Online, Seminari-NET atau pelayanan secara
langsung seperti RDSB (Rumah Doa Segala Bangsa), dan Pelayanan Desa. Situs ini
dilengkapi juga dengan beberapa fasilitas online seperti Ayat Firman Tuhan, Kesaksian,
Kidung Pujian, Renungan Harian, Buku dan Kaset.
•

GP2000 (Gerakan Pemuda 2000) [I]

GP2000 (Gerakan Pemuda 2000) merupakan salah satu dari milis-milis yang dikelola
oleh BPK Gerakan Pemuda GPIB. GP2000 ini diadakan untuk menjadi forum diskusi
antar pemuda GPIB yang membicarakan hal- hal seputar program kerja GP, kebaktian,
dan hal-hal kekristenan. Bagi para pemuda GPIB yang belum bergabung dengan Milis
GP2000, silakan bergabung dengan mengirim email ke:
Alamat
Subscribe

:: dewanpemuda@gpgpib.i-p.com
:: subscribe-i-kan-untuk-gp2000@xc.org
http://www.milisgp2000.cjb.net/
URL
::
http://www.gpgpib.org/
Review Situs ::
Situs ini merupakan "pintu gerbang" untuk masuk Milis GP2000 dan disediakan bagi
mereka yang ingin join. Halaman ini juga bisa dipakai untuk akses arsip-arsip GP2000
yang ada di Server Lyris.
•

e-EPCF (EBENEZER PRESBYTERIAN CHURCH OF FRESNO) [I]

e-EPCF adalah sebuah forum diskusi yang bersifat tertutup. Keanggotaan hanya
khusus bagi jemaat gereja atau pernah menjadi jemaat gereja EPCF. Milis ini juga
dipakai untuk menyebarkan informasi tentang kegiatan gereja kepada jemaat gereja
atau mantan jemaat yang tersebar di manca negara. Namun selain itu, anggota juga
dapat saling membagikan berkat dan berdiskusi tentang pengetahuan teologia yang
berguna bagi pertumbuhan iman bersama.
Alamat
:: i-kan-untuk-EPCF@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-untuk-EPCF@xc.org
URL
:: http://epcf.tripod.com/
Review Situs ::
Untuk mengetahui lebih banyak tentang gereja EPCF. silakan berkunjung ke Situs ini.
Di dalamnya anda bisa mendapatkan informasi a.l. tentang: News, Sermons, Our
Pastors, Statements, Information, dan Directory.
•

PDKK ST. MARIA [I]
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Kelompok muda-mudi PDKK St.Maria Bandung menjadikan Milis e-St.Maria ini sebagai
wadah untuk saling bertegur sapa dan berdiskusi ria. Selain topik-topik tentang masalah
pemuda/remaja, mereka juga berdiskusi seputar iman kepercayaan Katolik dan ajaranajarannya. Di dalam wadah inilah mereka bisa saling memperkuat iman dan
persahabatan.
Alamat
:: i-kan-untuk-STMARIA@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-untuk-STMARIA@xc.org
URL
:: http://www.pdkkstmaria.org
Review Situs ::
Melalui Situs ini anda akan mendapat informasi tentang "Siapakah Kami", "Awal
Mulanya", "Visi dan Misi", dan juga "Info Kegiatan". Dengan membaca informasiinformasi tsb. kami yakin anda akan dapat mengenal mereka lebih dekat.
•

MAJUS -- GEREJA MAULANA YUSUF [I]

Milis MAJUS adalah sarana komunikasi antar jemaat GKI Maulana Yusuf, Bandung.
Melalui milis ini jemaat (anggota dan simpatisan) dapat membagikan dan
mendiskusikan pergumulan mereka ketika menerapkan Firman Tuhan dalam kehidupan
sehari-hari. Sebagian besar jemaat GKI Maulana Yusuf adalah mahasiswa
(anggota/simpatisan) yang akan pergi ke kota-kota lain untuk melanjutkan studi. Karena
itu, melalui milis ini diharapkan dapat memberikan dukungan kepada
anggota/simpatisan jemaat yang sudah tidak berada di Bandung lagi.
Alamat :: i-kan-untuk-gkimy@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-untuk-gkimy@xc.org
•

e-NAVIGATOR ALUMNI [I]

Milis e-Navigator yang dimoderatori oleh Andreas Surya dan Setyabudi ini diadakan
khusus bagi alumni PARA NAVIGATOR pelayanan kampus untuk berbagi kesaksian,
berita, dan informasi antar alumni. Namun sesuai dengan tujuan pelayanan Para
Navigator, Milis ini adalah sarana untuk memperlengkapi pelayanan pemuridan.
Alamat :: i-kan-untuk-navs-alum@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-untuk-navs-alum@xc.org
•

e-MAHASISWA [I]

Milis e-Mahasiswa ini terbuka untuk mahasiswa Kristen/Katolik, ex mahasiswa, atau
yang sedang melayani pelayanan mahasiswa, bahkan terbuka juga bagi mahasiswa
non kristen yang "open-minded". Milis ini pernah tidak aktif untuk beberapa saat, namun
kini Milis e-Mahasiswa ini akan kembali hadir dengan diskusi-diskusi hangat tentang
kehidupan kekristenan dan pemuda/mahasiswa. Bagi para mahasiswa dan pelayan
mahasiswa, silakan bergabung untuk berbagi berkat rohani, bertukar pengetahuan dan
informasi serta bersahabat dengan para mahasiswa di Milis ini.
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e-SISWA [I]

Buat para pelajar Kristen (SMP/SMU) yang cari tempat untuk 'hang out', di sini nih
tempatnya. Dunia boleh saja menyediakan tempat gaul yang 'wah' dan keren, tapi yang
ini lain, jauh lebih keren. Mengapa demikian? Karena Milis e-Siswa bukan hanya tempat
ngumpul- ngumpul tanpa tujuan, tapi para pelajar Kristen yang tergabung dalam Milis ini
memanfaatkannya sebagai ajang untuk sharing pergumulan, sharing berkat, dan saling
menguatkan mulai dari hal-hal mendasar tentang iman hingga topik khas anak gaul;
kayak pacaran, free seks, narkoba, dll. Milis ini terbuka buat semua pelajar, karena itu
jangan sia-siakan kesempatan, yuk gabung segera!
Alamat
:: i-kan-untuk-siswa@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-untuk-siswa@xc.org
URL
:: http://members.tripod.com/~siswa/
Review Situs ::
Salah satu bagian penting dalam halaman Situs ini adalah informasi tentang apa saja
yang pernah dibicarakan dalam milis ini. Jika anda ingin bergabung, anda bisa
mendaftar langsung di sini. "Link Gerejawi di Internet", dan informasi tentang forum chat
Cyber GKI juga bisa anda dapatkan dalam Situs ini.
•

e-PENABUR [I]

Milis e-Penabur ini tidak memiliki banyak kegiatan kecuali dipakai untuk memberi
pengumuman bagi anggota-anggota, yaitu guru-guru yang tergabung dalam BPK
Penabur.
Alamat
Subscribe

:: i-kan-untuk-penabur@xc.org
:: subscribe-i-kan-untuk-penabur@xc.org
http://www.bpkpenabur-jakarta.or.id/forum/
URL
:: http://www.penabur.org/
http://www.penabur.org/bg/ [Moderator B. Gunawan]
Review Situs ::
Situs Badan Pendidikan ini memuat cukup banyak informasi, khususnya tentang
masalah-masalah pendidikan dan organisasi mereka, misalnya: Penabur Mail, Penabur
Search, Forum Diskusi, Yayasan, Sekolah, Alumni, Bimbingan Konseling, dsb.
MILIS PUBLIKASI ELEKTRONIK KOMUNITAS I-KAN
•

e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi) [I]
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Jurnal Elektronik Mingguan Misi (e-JEMMi) adalah satu-satunya Milis Publikasi Misi
yang terbit dalam bahasa Indonesia. Kesaksian- kesaksian dan berita-berita misi yang
dimuat dalam e-JEMMi sangat menggugah kita untuk terlibat dalam pekerjaan misi; baik
keterlibatan dalam doa maupun terjun langsung di ladang misi. Selain itu, informasi
tentang profil suku terabaikan, dan beberapa review Situs misi dan penginjilan juga
sangat berguna untuk membuka wawasan misi kita untuk melihat apa yang
telah/sedang Allah kerjakan di dunia untuk kemuliaan nama-Nya.
Alamat Owner :: owner-i-kan-misi-JEMMi@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-misi@xc.org
Kirim info
:: owner-i-kan-misi-JEMMi@xc.org
URL
:: http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/
Review Situs ::
Berisi berbagai bahan/buku misi (misalnya Cerita Misi, Bahan PA Misi dan bahan doa
"Doakanlah ASIA!", dll.). Selain itu terdapat juga informasi-informasi tentang Situs eMisi dan juga arsip-arsip lama Publikasi e-JEMMi yang telah diterbitkan. Tersedia juga
link ke Situs-situs Misi lain dan juga Situs-situs mitra lain.
•

ICW (Indonesian Christian Webwatch) [I]

Informasi perkembangan seputar dunia pelayanan elektronik di Indonesia menjadi fokus
utama dari informasi yang ada dalam Milis Publikasi ICW (Indonesian Christian
WebWatch) ini, karena Visi Publikasi ICW adalah untuk memperkenalkan keberadaan
sumber-sumber informasi Kristen Indonesia di internet dan masyarakat Kristen
Indonesia. Publikasi ICW ini bisa didapatkan dengan gratis dan hingga saat ini tercatat
ada 16.000 orang anggota yang menerima Publikasi ini setiap minggunya. Bagi anda
yang tertarik dengan perkembangan pelayanan elektronik di Indonesia, silakan kontak
alamat berikut ini:
Alamat
Owner
Subscribe
Kirim info
URl
Review
Situs
•

:: owner-i-kan-ICW@xc.org
:: subscribe-i-kan-ICW@xc.org
:: info-i-kan-ICW@xc.org
:: http://www.sabda.org/icw/
Situs ICW yang sudah lama tidak di-up-date ini memang khusus
:: didedikasikan untuk memuat seluruh arsip Publikasi ICW yang pernah
diterbitkan, yaitu sejak Januari 1999 sampai 2001.

e-BINAANAK [I]

Publikasi e-BinaAnak diterbitkan dengan kerinduan untuk memperlengkapi guru-guru
Sekolah Minggu dan mereka yang terlibat dalam pelayanan anak, dengan artikel, tips
mengajar dan kegiatan- kegiatan lain yang dapat menolong meningkatkan kualitas
163

ICW 2001

pelayanan Sekolah Minggu di gereja masing-masing. Selain publikasi, e-BinaAnak juga
telah membuka Milis Forum Diskusi untuk para guru Sekolah Minggu dan pelayan anak,
yaitu "e-BinaGuru" (Silakan baca Review-nya di Kolom Forum Diskusi).
Alamat Owner :: owner-i-kan-BinaAnak@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org
URL
:: http://www.sabda.org/binaanak/
Review Situs ::
Untuk sementara Situs ini hanya digunakan untuk memuat semua arsip Publikasi eBinaAnak yang pernah diterbitkan. Namun dalam waktu dekat akan diluncurkan Situs
untuk Guru SM yang akan memuat bahan- bahan dan sumber-sumber informasi yamg
berhubungan dengan pelayanan anak. Mohon dukungan doanya.
•

e-REFORMED [I]

Publikasi elektronik e-REFORMED khusus menyajikan artikel-artikel (jurnal teologi)
yang bertujuan untuk menegakkan ajaran teologi Alkitabiah yang diperkenalkan oleh
para teolog Reformed sehingga mendukung "Gerakan Reformed", khususnya di
Indonesia, melalui tulisan dan diskusi-diskusi. Bagi anda yang ingin bergabung dalam
mendukung gerakan teologi Reformed di Indonesia, silakan bergabung dengan Milis eReformed di alamat berikut ini:
Alamat Owner :: owner-i-kan-untuk-Reformed@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-untuk-Reformed@xc.org
•

e-RH [I]

e-RH adalah Milis Publikasi elektronik dari Renungan Harian (Radio Bible Class) yang
diterjemahkan dan didistribusikan oleh Yayasan Gloria. Para pelanggan Publikasi ini
akan menerima kiriman bahan renungan setiap pagi di mailbox mereka secara otomatis.
Untuk berlangganan, silakan subscribe ke alamat di bawah ini.
Alamat Owner :: owner-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org
URL
:: http://www.glorianet.org/
Review Situs :: Situs "Gloria Cyber Ministries" memiliki kalendar
untuk mengakses bahan Renungan Harian setiap hari. Selain itu terdapat juga
beberapa artikel, dan juga info-info lain seputar buku/bahan-bahan yang mereka
terbitkan.
•

Warta RH [I]
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Selain e-RH, Yayasan Gloria juga menerbitkan Publikasi Warta RH setiap hari Jumat.
Warta ini adalah newsletter yang memuat, a.l.: Catatan Redaksi, berita dari Gloria
Cyber Ministries, E-mail Anda, Sharing Anda, Selingan, Ruang Canda, Berita Buku
Baru, Embun Bagi Jiwa, contoh Dian Kampus dan Hikmat Bagi Hidup. Warta RH ini
dikirimkan secara otomatis kepada semua pelanggan Publikasi e-RH (lihat di atas).
Berikut ini adalah alamat untuk berlangganan e-RH:
Alamat Owner :: owner-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org
•

e-SH (SANTAPAN HARIAN) [I]

Publikasi "Santapan Harian" berisi bahan renungan yang dibuat secara sistematis untuk
membaca seluruh Alkitab (dalam 6 tahun). Bahan Renungan yang dibuat dengan
metode PA ini diterbitkan oleh PPA (Persekutuan Pembaca Alkitab/Scripture Union
Indonesia). Nah, jika anda tertarik untuk berlangganan secara elektronik, silakan
menghubungi alamat di bawah ini:
Alamat Owner :: owner-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org
URL
:: http://www.in-christ.net/sh/
Review Situs ::
Situs Santapan Harian menampilkan bahan renungan secara online dari "Santapan
Harian" yang diterbitkan oleh PPA.
•

e-HUMOR [I]

Ingin yang segar-segar dan lucu sebagai selingan di tengah-tengah kesibukan anda di
tempat kerja?? Bergabunglah dengan Milis Publikasi e-Humor yang akan mengirimkan
humor-humor segar, ringan, menghibur dan membangun, ke mailbox anda secara rutin
dalam 5 hari kerja.
Alamat Owner :: owner-i-kan-humor@xc.org
Subscribe
:: subscribe-i-kan-humor@xc.org
Kirim humor :: owner-i-kan-humor@xc.org
•

e-DOA [I]

Milis e-DOA menyajikan pokok-pokok doa 1 bulan yang disusun secara teratur oleh
Kalender Jaringan Doa Nasional (KJDN) dan disebarkan secara elektronik oleh YLSA
setiap bulan sekali. Milis e-DOA ini mengajak kita untuk berdoa, khususnya, bagi
bangsa-bangsa yang belum mendengar Injil, situasi di negara Indonesia, suku-suku di
Indonesia jaringan kebersamaan, kawasan 10/40, dsb. Melalui doa-doa ini kita
dipersatukan untuk melihat kuasa Allah dinyatakan di antara bangsa- bangsa, termasuk
bangsa Indonesia.
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SABDA-NET-INFO [I]

Motto: Media Informasi Pengguna Software Alkitab Indonesia. SNOB/BOSS (Artinya:
SABDA-Net Online Buletin / Biblical Online Software Systems) adalah Milis Publikasi
yang ditujukan untuk para penerima/pemakai software Alkitab dan program
SABDA/OLB berbahasa Indonesia. Info-info yang berhubungan dengan program
SABDA(c), program-program Alkitab lain, dan Referensi/Alat/Sumber Alkitabiah dimuat
melalui Milis ini. Selain itu dimuat tips/trik untuk meningkatkan pengetahuan tentang
"biblical computing", URL-URLS, Situs/Sumber menarik, berita terbaru tentang
program/modul/rencana/ proyek SABDA(c), pendistribusiannya [CD, Web, dll] dan
banyak lagi.
Alamat Owner :: owner-sabda-net-info@xc.org atau SNOB@sabda.org
Subscribe :: subscribe-SABDA-NET-info@xc.org
•

e-KONSEL [I] **Baru**

Tidak lama lagi akan terbit sebuah Milis Publikasi yang dinamakan "e-Konsel"; yang
akan terbit secara berkala setiap 2 minggu sekali, berisi berbagai
informasi/artikel/ulasan seputar masalah konseling. e-Konsel hadir guna
memperlengkapi Situs C3I (Christian Counseling Center Indonesia) yang akan menjadi
pusat Sumber Informasi Konseling Kristen Indonesia, yang saat ini sedang dikerjakan
pembangunannya. Bahan-bahan e-Konsel merupakan hasil kompilasi dari berbagai
sumber, a.l.: Bahan-bahan dalam Situs C3I, Review Kaset TELAGA (Tegur Sapa
Gembala Keluarga) oleh Pdt. Paul Gunadi, dan buku-buku/artikel- artikel/publikasi
Konseling, (a.l. Parakaleo, Eunike, dll.), milis- milis, CD SABDA, dll.. Untuk
mendaftarkan diri menjadi anggota publikasi e-Konsel, silakan mengirim e-mail ke
alamat ini.
Alamat Owner :: owner-i-kan-konsel@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-konsel@xc.org
•

YBA Maya [I]

YBA Maya merupakan sebuah publikasi elektronik berkala yang diterbitkan oleh
Yayasan Bina Awam. Publikasi yang dikirim via email tiap 1 minggu sekali ini mengulas
tentang beragam materi yang mencakup tentang Info YBA, Renungan, Diskusi/Tanya
Jawab, dan Traktat Maya. Untuk mendaftarkan diri sebagai anggota publikasi YBA
Maya, silakan mengirim e-mail ke alamat di bawah ini.
Alamat Owner :: owner-i-kan-untuk-yba@xc.org
Subscribe :: subscribe-i-kan-untuk-yba@xc.org
•

BERITA JAFFRAY [I]
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Publikasi Berita Jaffray adalah media komunikasi/newsletter yang diterbitkan setiap
bulan sekali oleh Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar. Tujuan Publikasi ini
adalah untuk membagikan visi pelayanan STT Jaffray dan juga memberitakan
informasi-informasi terbaru seputar kegiatan STT Jaffray dan alumninya. Target
pembacanya tidak hanya para mahasiswa STTJ tapi juga alumni, dosen STTJ dan juga
para pendukung dan sahabat STT Jaffray yang ada diberbagai tempat di seluruh dunia.
Bagi anda yang ingin berlanganan, silakan menulis surat ke:
Alamat Owner :: ronda@indo.net.id
Subscribe :: subscribe-i-kan-untuk-Jaffray@xc.org

Milis Pendidikan Elektronik -- Komunitas I-KAN
PENDIDIKAN
Berikut ini adalah sistem pendidikan jarak jauh berbasis internet yang menggunakan
sistem I-KAN. Jadi sistem yang digunakan adalah kombinasi dari Milis Diskusi dan Milis
Publikasi:
•

PESTA [I]

Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) diselenggarakan atas kerjasama
antara In-Christ.net dan YLSA (Yayasan Lembaga SABDA), yang hadir untuk mendidik,
melayani dan memperlengkapi masyarakat Kristen awam agar bertumbuh menjadi
jemaat yang dewasa dalam Kristus dan dapat meningkatkan pelayanan mereka kepada
Allah. Saat ini, PESTA tengah membuka pendaftaran KELAS VIRTUAL BARU untuk
kursus DASAR-DASAR IMAN KRISTEN (DIK). Bagi anda yang berminat dan
menginginkan informasi lengkap tentang PESTA, termasuk jenis kursus- kursus yang
diberikan dan bagaimana mendaftar, silakan berkunjung ke Situs PESTA atau menulis
surat ke :
Alamat
URL
Review
Situs

:: info-pesta@sabda.org
:: http://www.in-christ.net
Berisi informasi lengkap tentang program PESTA: Visi & Misi dan
:: Penjelasan Jenis Kursus, Syarat Pendaftaran. dll. Tersedia juga Formulir
Pendaftaran bagi mereka yang tertarik untuk mendaftar.

[Cat. Red.; Pendaftaran untuk kelas baru sedang/sudah diproses dan Kelas Virtual baru
ini akan mulai bertemu/berdiskusi 01 Juli 2001]
•

KTB MISI (Kelompok Tumbuh Bersama MISI) [I]

KTB MISI merupakan kelompok diskusi elektronik (via email) yang khusus dibentuk
untuk mempelajari, membahas dan mendiskusikan buku bahan PA Misi yang berjudul
"Misi Allah bagi dunia". Tujuan KTB Misi ini adalah untuk membuka wawasan pelayanan
misi, baik untuk diaplikasikan di Indonesia ataupun di tempat lain. Bahan-bahan Misi ini
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memberikan landasan alkitabiah tentang misi sehingga peserta dapat mengerti akan
rencana Tuhan bagi pelayanannya di dunia. Saat ini program KTB Misi ini belum
membuka kelas baru. Bagi anda yang tertarik untuk mendapatkan informasi jika ada
pendaftaran kelas baru, silakan menghubungi alamat berikut ini: Alamat :: staf-KTBmisi@sabda.org

Stop Press
•

KESEMPATAN UNTUK BUKA MILIS BARU
==> http://www.sabda.org/i-kan/newmilis.htm

Setelah membaca ICW edisi ini mungkin anda menjadi tertarik untuk membuka Milis
Diskusi/Publikasi (baik yang bersifat interdenominasi atau untuk golongan/denominasi
tertentu), maka I-KAN menawarkan kemungkinan tsb. untuk mendukung kerinduan
anda dalam meningkatkan kemajuan kekristenan di Indonesia. Karena itu, bagi anda
yang berminat dan memenuhi persyaratan yang ditentukan [baca dalam kolom FOKUS],
silakan menghubungi alamat < info-I-KAN@sabda.org > untuk mendapatkan informasi
lebih lanjut.

Surat Anda
Dari: "btanygrs" <btanygrs>
>gimana caranya untuk gabung ke milis i-kan diskusi ??
>Pdm. Kornelius Sukaryanto
>Keep kneeling, keep praying and keep smiling
Redaksi:
Pertanyaan anda telah kami jawab dalam ICW edisi 104 ini. Silakan menyimak review
setiap Milis I-KAN yang telah kami berikan, karena pada setiap review Milis telah kami
cantumkan alamat untuk bergabung/ berlangganan. Selamat bergabung!
Dari: "utomo" <utomo@>
>Syalom,
>Terima kasih atas pemuatan url alamat2 toko buku kristen di
>Kristenonline.com Sebetulnya ada satu lagi url buku2 kristen yang ada
>di Kristenonline yaitu di
==> http://www.kristenonline.com/book.html
>Link ini belum saya link dari halaman2 lainnya. Jika ada yang
>membantu mereviewnya saya sangat berterima kasih (termasuk kalau ada
>yang brokenlink)
>Terima Kasih, God Bless You
>Utomo
Redaksi:
Terima kasih untuk tambahan info-nya. Bagi para pembaca yang bersedia membantu
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membuat review Situs tsb. silakan kirimkan ke alamat Redaksi untuk kami muat. Terima
kasih sebelumnya.

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS

[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
Dari
: kuo_ming@
Nama
: POUK DIAN KASIH CIMANGGIS
URL
: http://poukdiankasih.4dw.com
Komentar : Informasi Mengenai POUK
Dari
: getfresh@
Nama
: Eka Muliawan
URL
: http://getfreshmag.com
Komentar : Majalah Rohani Kristen Anak Muda
Dari
: han@
Nama
: Antonius Handoko Mulyadi
URL
: http://martinus.or.id
Komentar : Santo Martinus Catholic Church
Dari
Nama
URL

: info@
: Boyke Petersy
: http://www.baliblessing.com
web site ini sangat baik, terutama informasinya yang sangat padat, kami
juga sedang membangun situs, yang mana tujuannya untuk
Komentar :
menyebarluaskan info diantara umat Tuhan. Jika memungkinkan kita bisa
joint link, dan info. Tuhan Yesus memberkati MIK beserta seluruh staff.

Topik
Edisi 105: Milis Kristen (2) -- Non I-KAN
Edisi 106: American Christianity
Edisi 107: PTS dan STT
Bagi yang memiliki informasi (Situs/Milis/Artikel/dll.) seputar topik tentang "American
Christianity" dan "Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan Sekolah Tinggi Teologia" baik
milis diskusi maupun milis publikasi, silakan kirim ke:
< submit-ICW@sabda.org > Untuk itu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih,
Tuhan memberkati!!
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ICW 105/Juli/2001: American Christianity
Salam Kasih
Salam dalam Kasih Kristus,

Pada hari ini, tanggal 4 Juli, rakyat Amerika merayakan hari kemerdekaan negara
mereka atau "Independence Day". Nah.. apa pentingnya bagi kita untuk mengingat hari
kemerdekaan orang lain? Memang secara umum tidak ada, tapi secara rohani kita perlu
mengingat Amerika, karena Amerika telah menjadi negara yang memberikan pengaruh
terbesar dalam perkembangan kekristenan pada abad 20 dan 21. Pengaruh ini bukan
hanya untuk Indonesia tapi juga seluruh dunia. Untuk itu pada kesempatan ini Publikasi
ICW akan secara khusus mengulas tentang sumber-sumber informasi (Situs) dari
organisasi-organisasi Kristen internasional yang besar yang lahir di Amerika. Oleh
karena itu edisi ICW kali ini akan diberi tema:
"AMERICAN CHRISTIANITY"
Selain itu kami sajikan juga beberapa Situs besar yang memberikan info tentang
sejarah negara Amerika, yang sebenarnya tidak lepas dari sejarah kekristenan di
Amerika. Harapan kami kiranya ini bisa menjadi contoh bagi orang Kristen di Indonesia
untuk juga menghargai sejarah kemerdekaan bangsa kita sendiri. Kapan akan lahir
Situs-situs tentang sejarah negara Indonesia??? Ada pepatah yang mengatakan,
"Bangsa yang jaya adalah bangsa yang menghargai sejarahnya", benarkah?
"Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah
kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam
dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih." -- Galatia 5:13
==> http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Gal/3_Gal5.htm 5:13
Dalam Kasih dan Anugerah-Nya,
Staf Redaksi ICW.
[[Pemberitahuan: Sehubungan dengan topik "American Christianity" bertepatan dengan
tgl. 4 Juli - "Independence Day" Amerika, maka tema ICW edisi 105 yang seharusnya
tentang "Milis Kristen (2)" kami undur menjadi ICW edisi no. 106. Demikian
pemberitahuan kami mohon dimaklumkan.]]
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Review Situs
4th of July •

ANNIE'S 4TH OF JULY PAGE
==> http://www.annieshomepage.com/fourth.html
==> http://www.annieshomepage.com/fourth2.html
==> http://www.annieshomepage.com/fourthtext.html
==> http://www.annieshomepage.com/fourthlinks.html
==> http://www.annieshomepage.com/fourthsymbols.html
Halaman-halaman Situs ini mengulas secara komplit tentang peringatan 4th of
July, mulai dari definisi kata-kata seputar "Independence" dan "Freedom"
berdasarkan kamus Webster, lalu sejarah Amerika dan simbol-simbolnya, serta
banyak link ke dokumen-dokumen sejarah Amerika. Tidak hanya itu, Situs ini
juga menampilkan pendapat umat Kristen tentang arti kemerdekaan dan sudut
pandang Alkitab mengenai "Independence" dan "Freedom."

•

"PEGGIE BREAKS" FOR JULY!
==> http://www.gospelcom.net/peggiesplace/julybreak.htm
Halaman dari Peggie's Place ini adalah untuk merayakan "HAPPY BIRTHDAY,
AMERICA... ....WE LOVE YOU!" yang berisi beberapa renungan dari "Fourth of
July Devos by Peggie", "A Civil War-related Devo", dan "Peggie's Words from the
Well". Selain itu terdapat juga sejumlah link: "Spiritual Freedom Links", "Patriotic
Links", "Picnic", "Welcome to the White House", dll. Segeralah klik dan jelajahi
link-link tsb. untuk 'mengintip' sejarah negara Amerika dan bagaimana mereka
merayakan kemerdekaannya.

Sejarah (American History)
•

WHITE HOUSE
==> http://www.whitehouse.gov/
Situs resmi ini akan mengajak anda untuk lebih mengenal White House, yang
adalah tempat kediaman Presiden Amerika dan keluarganya. Cukup dengan
meng-klik bagian-bagian "Office of the President, News, History, For Kids, Tours,
Your Government, Appointments dan Special Events", maka anda diajak untuk
menjelajahi White House dari jauh....

•

LIBRARY OF CONGRESS (LOC)

==> http://www.loc.gov/
Anda ingin mengetahui sejarah Amerika dengan tuntas? Nggak perlu jauh-jauh terbang
ke sono, cukup dengan surf di LOC - Situs Library of Congress. Situs ini adalah salah
satu contoh Situs perpustakaan yang sangat siiip! Khusus info tentang Amerika, dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan sejarah Amerika dapat dilihat di kelompok
"American Memory: American History in Words, Sounds and Pictures". Selain kelompok
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tersebut, ada kartu katalog yang paling lengkap, dan banyak lagi koleksi lain. Tersedia
juga link ke
==> http://www.americaslibrary.gov dan masih banyak lagi.
•

ABOUT.COM'S AMERICAN HISTORY PAGE
==> http://americanhistory.miningco.com/homework/americanhistory/
Tahukah anda latar belakang dan sejarah perjuangan Amerika hingga setiap
tanggal 4 Juli mereka merayakannya sebagai "Hari Kemerdekaan Amerika" ?
Nah, cepat-cepat saja berkunjung ke Situs "American History From About",
karena begitu anda masuk dalam Situs ini anda dapat memilih perstiwa-peristiwa
bersejarah yang ingin anda ketahui. Mulai dari 18th Century, Civil War, World
War I dan II, Cold War, Korean War, Persian Gulf War, dan masih banyak lagi.
Anda juga bisa membaca ringkasan-ringkasan berita The Spot light, Essentials,
dan juga beberapa isu/gosip seputar pemerintah Amerika.

•

ENCYCLOPEDIA BRITANNICA
==> http://www.eb.com/
Situs ini kaya dengan informasi sehingga mendapat julukan Situs Encyclopædia
Online. Situs ini dilengkapi dengan directory service yang memuat lebih dari
130.000 link ke Situs-situs ranking teratas yang telah di-review oleh Britannica
editor. Selain itu, anda juga dapat menemui lebih dari 72.000 artikel; lebih dari
10.000 illustrasi; termasuk photo, tabel, bagan, gambar, peta, dan bendera; dan
juga lebih dari 75.000 definisi -- lengkap dengan pronunciation guides dan word
histories dari Merriam-Webster's Collegiate Dictionary. Di samping itu, fasilitas
Advanced Search, kemampuan navigasi yang baik, dan kecanggihan teknologi
internet telah membuat Situs EB menjadi alat penelitian dan penyedia referensi
yang cukup hebat. Nah... untuk informasi tentang sejarah negara Amerika
[American History] dan hari kemerdekaannya [4th of July], atau yang
berhubungan dengan hal itu, mereka memiliki informasi yang pasti lengkap.

Silakan coba!
Christianity
•

BILLY GRAHAM EVANGELISTIC ASSOCIATION
==> http://www.billygraham.org/
Organisasi Penginjilan Billy Graham ini hadir untuk mendukung pelayanan
pengkotbah paling terkenal di abad 20, yaitu Billy Graham. Pelayanan organisasi
ini telah menjangkau sampai ke seluruh dunia dan telah membawa berkat bagi
jutaan penduduk dunia, melalui berbagai media pelayanan yang mereka
gunakan, baik lewat TV, radio, telephone, internet, dll. Melalui Situs ini anda
dapat mengetahui lebih banyak informasi tentang organisasi ini dan juga
pelayanan yang mereka berikan, misalnya dalam halaman: "mission statement,
history, about, news and events, global work, spiritual help, employment, giving,
contact, downloads, radio," dsb.
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•

CAMPUS CRUSADE FOR CHRIST
==> http://www.campuscrusade.com/
Pelayanan "Campus Crusade" adalah pelayanan international yang besar
pengaruhnya dalam memenangkan jiwa banyak mahasiswa di berbagai kampus
di seluruh dunia. Sesuai dengan misinya maka dalam Situs "Campus Crusade for
Christ Ministry Resources" ini, anda akan menemukan sekitar 400 alat/cara
efektif untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, bagaimana membangun iman
mereka dan juga cara untuk mengutus mereka agar dapat memenangkan jiwa.
Traktat yang sangat terkenal, yaitu "Four Spiritual Laws" (Empat Hukum Rohani)
juga disajikan secara on-line. Halaman-halaman lain yang sarat dengan
informasi adalah "Evangelism, Discipleship, Missions, Adult Ministry, Singles
Ministry, College Ministry, Youth Ministry, Children's Ministry dan Sports
Outreach". Tidak ketinggalan ditampilkan pula "Christian Living Tips", dan linklink ke Situs Web Campus Crusade lainnya. Jelajahilah Situs ini dan anda akan
belajar bagaimana memenangkan jiwa bagi Kristus. Situs lain yang
terkait/didirikan oleh mereka:
==> http://www.ccci.org/
==> http://www.ccci.org/laws/
==> http://www.ccci.org/whoisjesus/
==> http://www.jesusfilm.org/
==> http://www.jesusforchildren.org
==> http://www.greatcom.org/

•

RADIO BIBLE CLASS dan OUR DAILY BREAD
==> http://www.gospelcom.net/rbc/
==> http://www.rbc.net/
==> http://www.odb.org/
Pelayanan RBC yang paling populer dikenal di seluruh dunia adalah melalui
buku renungan hariannya yang bernama "Our Daily Bread". Sampai hari ini buku
kecil ODB masih disebarkan ke seluruh dunia. Namun selain buku ODB mereka
mempunyai banyak macam pelayanan lain (termasuk Renungan lain,
Penerbitan, Radio, Multimedia, CDs, dll.). Situs RBC Amerika ini telah
diluncurkan untuk melengkapi berbagai pelayanan yang sudah ada. Di dalamnya
anda bisa mendapatkan informasi melalui halaman-halaman: "Resources, Media,
News, Sports, Order, Assistance, Comments".

•

FOCUS ON THE FAMILY
==> http://www.family.org/
Seperti namanya, organisasi yang sangat terkenal yang dipimpin oleh Dr. James
Dobson ini benar-benar memfokuskan diri pada pelayanan kepada keluarga
Kristen dan setiap komponennya, mulai dari Orangtua (Parents), Siuami dan Istri
(Husbands and Wives), hingga Remaja/Anak- anak (Children/Teens). Situs
"Focus on The Family" juga memiliki tekanan yang sama, dimana di dalamnya
disajikan berbagai renungan dan artikel-artikel yang sifatnya memberi bimbingan
rohani pada keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. "Renewing the
heart", "Focus over Fifty", "Gaye, the Love of My Life" adalah beberapa contoh
artikel untuk para suami-istri, sedangkan "Breakaway", "LOTE Live!", "Printable
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Fun" adalah pilihan materi yang menarik bagi anak- anak dan remaja. Dan masih
banyak lagi. Tak lupa Situs ini pun menampilkan program "Focus on the Radio"
dan "Newsletter" yang sangat terkenal itu.
•

WORLD VISION dan WORLD VISION INTERNATIONAL
==> http://www.wvi.org/
Organisasi "World Vision" lahir dari seorang pemimpin Kristen Amerika yang
memiliki visi yang besar bagi pelayanan sosial di seluruh dunia. Tujuan utama
organisasi ini adalah untuk mengembangkan dan menyalurkan bantuan untuk
menolong sekitar 70 juta orang dari 92 negara di dunia (termasuk Indonesia).
Selain memberi bantuan untuk anak-anak -- dengan motto "Global Movement for
Children" -- mereka juga memberi bantuan bagi korban bencana alam dan
membantu wilayah-wilayah yang mengalami kesulitan kebutuhan dasar. Melalui
Situs "World Vision" anda dapat menjelajahi bagian-bagian seperti: "news, vision,
archives, dan who-we-are" untuk mengetahui informasi lengkap tentang
organisasi World Vision ini. Mereka juga adalah pendiri/pendukung dari
pelayanan MARC -- Missions Adavanced Research Communications!
==> http://www.marcpublications.com/

•

COMPASSION dan COMPASSION INTERNATIONAL
==> http://www.compassion.com/about/
Pelayanan "Compassion" yang meliputi 22 negara di dunia ini (termasuk
Indonesia) lahir di Amerika sejak 1952. Manfaat pelayanan mereka sangat
dirasakan khususnya oleh 350.000 anak di penjuru dunia, karena perhatian
utama mereka adalah pada pelayanan kesejahteraan anak-anak, baik
jasmaninya maupun rohaninya. Compassion adalah "Christ-centered," "Childfocused," dan "Church-based." Melalui Situs ini, organisasi Compassion
International ingin memperkenalkan lebih jauh tentang misi dan visinya, sejarah
pelayanannya dan juga jangkauan pelayanan yang telah mereka lakukan hingga
saat ini.

•

MAF, XC dan GRC (hosting I-KAN),
==> http://www.maf.org/
==> http://www.xc.org/
==> http://hub.xc.org/
==> http://www.grcomputing.net/ Indonesia adalah salah satu negara yang
merasakan manfaat yang besar dari pelayanan MAF (Mission Aviation
Fellowship), karena mereka menyediakan jasa pelayanan pilot/penerbangan bagi
para misionaris atau obat-obatan dan bahan makanan ke berbagai tempat di
seluruh dunia khususnya tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh jalan darat
(seperti Irian, Kalimantan dll.). Selain itu, guna menembus berbagai penghalang
dalam melayani tempat-tempat yang sulit terjangkau, maka MAFLink
menyediakan "Strategic Technologies" antara lain dengan: membangun MAFnet
(pelayanan email terutama untuk daerah-daerah yang belum dan sulit terjangkau
media lain); HF Radio E-mail (solusi komunikasi bagi mereka yang tinggal di
wilayah terpencil); MAFLink Private E-mail; Satellite Phones; Tech Support and
Services. MAF juga merupakan pendiri dari pelayanan XC.org (yang dipakai oleh
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sistem I-KAN [Internet -- Komputer Alkitab Network]) yang sekarang ini dikelola
oleh GRC (Global Resources for Computing). MAF juga menerbitkan beberapa
Newsletter ('News From Around the World', 'FlightWatch OnLine',...) dan
PrayerLink yang berisi tentang Pokok- pokok Doa Sedunia.
•

PRISON FELLOWSHIP MINISTRIES (PFM)
==> http://www.pfm.org/
"Prison Fellowship Ministries" ini didirikan oleh Chuck Colson dengan tujuan
antara lain untuk mengabarkan Injil kepada para pelaku kejahatan yang sedang
menjalani hukuman di penjara dan melanjutkan dengan pelayanan pemuridan
bagi mereka yang menerima Kristus. Pelayanan mereka sangat berhasil dan
sekarang tersebar ke perbagai tempat di dunia. Untuk mengenal pelayanan
mereka lebih banyak, anda bisa berkunjung ke Situs PFM yang memberi
informasi tentang visi, misi dan program-program yang mereka adakan. Hal yang
menarik dalam Situs ini adalah disediakannya link-link ke pelayanan-pelayanan
yang ditujukan kepada para mantan napi, keluarga napi dan para korban
kejahatan. Bila anda tertarik/terlibat dalam pelayanan "di balik jeruji", anda dapat
meng-klik bagian Support PFM, Contact PFM, Pen Pal Program, dan juga
bagaimana menjadi Volunteer.

•

FREEDOM IN CHRIST MINISTRIES
==> http://www.ficm.org/
==> http://www.ficm.org/whoami.htm
Pelayanan "Freedom in Christ" adalah pelayanan yang dimulai oleh Neil T.
Anderson yang telah memberi dampak positif yang luas di kalangan masyarakat
Kristen Amerika dan di tempat-tempat lain. Mereka melayani dengan keyakinan
bahwa: "Understanding your identity in Christ is absolutely essential for your
success at living a victorious Christian life." Pelayanan web yang disediakan
lewat Situs ini adalah untuk menyajikan informasi untuk menolong menemukan
jati diri anda di dalam Kristus. Pilihan informasi tsb. a.l.: "The Online Resources
Center; Christian Counseling CD-ROM; Freedom in Christ Radio program;
Newsletter; Prayer Page; dan juga disediakan link-link, misalnya ke Situs "Youth
Ministry", "Recovery Ministry" yang akan memperluas wawasan anda.

•

CHRISTIANITY TODAY.COM dan CTI PUBLICATIONS
==> http://www.christianitytoday.com/
Christianity Today adalah salah satu majalah Kristen yang telah sangat terkenal
di Amerika. Peluncuran Situsnya merupakan pengembangan pelayanan yang
lebih luas dalam dunia elektronik. "Informing. Inspiring. Connecting. Equipping",
adalah tema yang di- pasang dalam Situs ChristianityToday.Com. Selain memuat
majalah Christianity Today secara online, ada 10 publikasi CTI lain. Situs ini juga
memberikan berbagai rangkuman informasi menarik yang dikemas dalam
kelompok "What's New Today", "Join the Conversation", dan "Vital Resources"
mempunyai puluhan pilihan/katagori.
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•

BACK TO THE BIBLE
==> http://www.backtothebible.org/
Pelayanan "Back To The Bible" sudah sangat dikenal oleh masyarakat Kristen
Amerika. Dari namanya kita bisa langsung menebak misi pelayanan mereka,
yaitu menolong umat Kristen untuk mengenal Tuhan lebih dekat dengan
mempelajari Firman Tuhan. Pelayanan melalui Situsnya secara khusus
dirancang untuk memenuhi kebutuhan rohani bagi para netters yang mengalami
dahaga rohani, melalui halaman Get to know God, Practical Resources, Back to
the Bible Radio, dan Artikel- artikel dari Dr. Kroll yang pasti muncul dengan topik
yang selalu baru setiap hari. Selain itu disediakan juga fasilitas untuk mendownload bahan PA yang tersedia. Informasi tentang pelayanan Back To The Bible
dan sejarah mereka semenjak 60 tahun y.l. bisa didapatkan dari halaman: "our
ministries", "interact with us", "learn about us". Tidak hanya itu, bagi para netters
yang ingin bergabung dengan pelayanan mereka dapat menjelajahi halaman We
Invite You to be Our Partners, Employment Opportunities dan Volunteer
Opportunities.

•

FGBMFI - FULL GOSPEL BUSINESS MEN'S FELLOWSHIP INTERNATIONAL
==> http://www.fgbmfi.org/
The Full Gospel Business Men's Fellowship International adalah sebuah
organisasi dan persekutuan yang pertama didirikan di Los Angeles, California
1951. Saat ini persekutuan FGBMFI telah tersebar di 160 negara di dunia
(termasuk Indonesia). Situs FGBMFI adalah pelayanan web yang dimanfaatkan
untuk memberikan informasi tentang latar belakang, visi/misi, statement of faith,
dan sejarah dari persekutuan ini. Untuk informasi lebih lanjut anda dapat memilih
beberapa pilihan a.l. Search, News, Events, Chapters, Publications, TV, Store,
Links, Downloads, Contact Us, Who We Are, dll.

•

CBMC - CHRISTIAN BUSINESS MEN'S COMMITTEE
==> http://www.cbmc.com/
CBMC ada untuk memperkenalkan Kristus sebagai Juruselamat dan Tuhan pada
para businessmen dan professional Amerika. CBMC juga menolong mereka
untuk ikut terlibat dalam Misi Allah bagi dunia. Di dalam Situs yang mereka buat
terdapat tujuh bagian utama, diantaranya: memperkenalkan siapakah dan
apakah CBMC secara lengkap, yakni About CBMC, Events, Library, News,
Ordering, People, dan Prayer Focus. Sedangkan pelayanan CBMC dapat dilihat
dalam "CBMC International, Weekly news from CBMCI, Links to other CBMC
sites, Straight to the Source, dan masih banyak lagi". Fasilitas link juga
disediakan, yaitu link ke Situs-situs CBMC di semua wilayah Amerika dan link ke
portal-portal/search engine Kristen terkenal di Amerika.

Strategic Prayer Network/Resources
•

U.S. CENTER FOR WORLD MISSION
==> http://www.uscwm.org/
Melalui Situs ini, anda dapat mengetahui sharing dan solusi yang disajikan oleh
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U.S. Center For World Mission dalam mengatasi kendala- kendala yang dihadapi
gereja, misionaris dan juga lembaga misi dalam menjangkau suku-suku
terabaikan. Melalui halaman-halaman "Endorsments and Impact, Corporate
Calling, Future Goals, For Missionaries and Mission Leaders, Divisions, dan
Resources dan Publications", anda diajak untuk menjelajahi Situs U.S. Center
For World Mission untuk mengetahui gerak pelayanan mereka serta
kesempatan-kesempatan apa yang tersedia untuk mendukung pelayanan
mereka.
•

GLOBAL HARVEST MINISTRIES dan WORLD PRAYER CENTER
==> http://www.globalharvest.org/ [Global Harvest Ministries]
==> http://www.wpccs.org/ [World Prayer Center] World Prayer Center
merupakan salah satu bentuk pelayanan dari Global Harvest Ministries.
Pelayanan ini mengumpulkan dan menyusun permohonan-permohonan doa,
termasuk kesaksian-kesaksian tentang karya Allah dari setiap benua yang
dikirimkan oleh pusat-pusat doa nasional, dan juga bagaimana menolong umat
Kristen untuk saling mendoakan. Situs World Prayer Center memperlengkapi
pusat-pusat doa dengan berita-berita harian, data, dan informasi tentang
kebutuhan- kebutuhan yang perlu didoakan dari seluruh dunia. Dengan demikian
akan menolong para tim pendoa agar dapat merespon dengan cepat perubahanperubahan yang berkembang di seluruh penjuru dunia dan untuk menggerakkan
umat Kristen untuk terlibat secara aktif dalam persekutuan doa. Anda dapat
menjelajahi About Us, National Prayer Network, Prayer Room Network, Individual
Intercessors, Prayer News, Observatory, Contact Site Help, Latest Update, dan
Conferences & Events, untuk mengetahui informasi WPC yang lebih lengkap:
==> 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]

•

NETWORK FOR STRATEGIC MISSION (NSM)
==> http://www.strategicnetwork.org/
Situs NSM ini hadir sebagai panduan untuk menghubungkan para anggota dan
asosiasi yang tergabung dalam jaringan NSM. Anda dapat melihat bagian "Top
Networks" untuk mengetahui 10 asosiasi utama yang tergabung dalam NSM.
Selain itu, bagian Build Your Vision menyediakan aneka informasi -- yang dapat
digunakan untuk melakukan pelayanan misi bagi mereka yang terabaikan -antara lain informasi mengenai Flash Movies (untuk mengenalkan suku-suku
terabaikan), Evangelistic Resources, Directory (siapa dan bekerja dimana), dan
Short-term Trips. Bagian Top Communities dalam Situs ini menampilkan
sebagian negara yang dilayani oleh NSM (dimana Indonesia termasuk salah satu
diantaranya), dan di bagian ini juga anda dapat meng-klik Regions, Countries,
Peoples, dan Forums untuk mendapatkan gambaran tentang masing-masing
negara yang dilayani NSM secara lengkap.
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INTERNET CHRISTIAN LIBRARY
==> http://www.iclnet.org/
Situs ini berisi panduan secara online untuk menuju ke sumber-sumber seperti:
"Christian Missions, Christian Resources, Christian Literature, Early Church
Documents, dan Directory of Christian Organizations". Selain itu, Situs
perpustakaan ini juga dilengkap dengan Reading Room dimana pengunjung
dapat menemukan berbagai buku (misalnya Hedley Palmer Expositions, Institute
of Practical Bible Education, Jesus' Witnesses, New Life League, Our Daily
Bread,

Project Wittenberg, dan masih banyak lagi).

Review Milis
Publikasi Elektronik
•

IFC - INTERNET FOR CHRISTIAN NEWSLETTER

==> http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.shtml
==> Subscribe: < ifc-subscribe@lists.gospelcom.net >
==> http://www.gospelcom.net/ifc/subscribe.html Ingin mengetahui berita-berita terbaru
seputar kekristenan dan internet di luar negeri? Silakan berlangganan IFC Newsletter,
maka setiap dua minggu sekali anda akan menerima posting mereka yang berisi review
sumber-sumber informasi Kristen online, renungan atau artikel pendek, humor segar,
dan selingan-selingan lain. Untuk melihat arsip IFC, anda dapat berkunjung ke Situs IFC
di atas. Di dalam Situs ini informasi arsip dibagi dalam berbagai kategori, yaitu:
"personal growth and evangelism", "resources, products, and entertainment", "internet
and technology", "ministries in the news", "email mailing lists", "humor and inspiration"
atau "lost in the cosmos". Tersedia juga fasilitas Search.
•

CHRISTIANITY TODAY

==> http://www.christianitytoday.com/ ChristianityToday.Com juga menyediakan
beberapa publikasi yang bisa didapatkan secara gratis, seperti Christian History
Newsletter, Campus Life Cafe, Singles Connection, dan Women's Newsletter. Bila anda
tertarik untuk berlangganan, silakan subscribe melalui alamat:
==> http://www.ChristianityOnline.com/newsletters ChristianityToday.Com juga
menerbitkan CTDirect Newsletter yang bertujuan untuk melaporkan/mengiklankan
informasi up-date yang dari Situs Christianity Today. Bila anda berminat, silakan
subscribe melalui alamat:
==> http://www.christianityonline.com/ct/current/ctdirect.html
==> Subscribe: < webmaster@christianity.net > dengan Subject : CTDIRECT
SUBSCRIBE
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BRIGADA TODAY
==> http://www.brigada.org/
==> Subscribe: < brigada-today-subscribe@egroups.com >
"Brigada Today" adalah sebuah newsletter mingguan misi dunia yang
memberikan informasi tentang misi di Amerika dan seluruh dunia. Publikasi
elektronik "Brigada Today" juga memiliki Situs sendiri yang sederhana yang
memuat arsip dan informasi tentang "Brigada Today", "Advance!", "Web
Evangelism Guide", dan "Top articles on missions by guest writers". Selain itu,
Situs ini juga memiliki fasilitas search, dan link-link ke Situs pelayanan misi yang
lain.

Stop Press
INFO "NRC & NYC 2001"
STEMI (Stephen Tong Evangelistic Ministries International) akan mengadakan:
NRC - National Reformed Conference 2001
Ditujukan untuk para Pendeta, Pemimpin dan Aktivis Gereja.
Tema: "Renewing the VISION"
NYC - National Youth Convention 2001 2001
Ditujukan untuk para pemuda dan aktivis pemuda.
Tema: Integrity of Heart, Skillfulness of Hands
Pelaksanaan diadakan pada:
Tanggal
: 15 - 18 Agustus 2001
Tempat
: Wisma Kinasih, Sukabumi - Jawa Barat
Pembicara : - Pdt. DR. Stephen Tong
- Pdt. Hendra G. Mulia, M. Th.
- Ev. Benyamin Intan, PhD. (Cand.)
- dan lain-lain
Biaya
: antara Rp. 200.000 - Rp. 275.000
Pendaftaran : s/d 2 Agustus 2001
di alamat <panitia@pemudakristen.net>
atau kunjungi http://www.pemudakristen.net

Surat Anda
Dari: "rikky"
>Dear Redaktur,..
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>Saya Rikky G., Panitia HUT Perkantas ke-30 ingin meminta bantuan
>untuk mempublikasikan acara HUT Perkantas ini, adapun acaranya:
>Tgl 7 Juli 2001 Kebaktian HUT Perkantas
> Tema: Awasilah Dirimu dan Ajaranmu
>Tgl 9-10 Juli 2001 Seminar
> Tema: Following Jesus in The Real World
>
>Kedua acara baik Kebaktian maupun Seminar bertempat di Granada,
>dengan pembicara Mr. Lindsay Brown (Sekjen IFES). Informasi
>selengkapnya, silakan menghubungi <fatso@centrin.net.id>
>Sekian informasi dan permohonan ini, saya mengucapkan banyak terima
>kasih atas perhatian dan kerjasamanya.
>Tuhan memberkati pelayanan kita bersama.
>Salam Sejahtera
>Rikky G. (Panitia HUT Perkantas ke 30)

Redaksi:
Nah... teman dan kerabat dari PERKANTAS, mohon menyimak informasi di atas!
Silakan berpartisipasi dalam acara HUT mereka. Dan kami, segenap staf Redaksi ICW,
mengucapkan selamat atas HUT PERKANTAS!! Kiranya panggilan Tuhan yang telah
anda emban selama ini semakin mendewasakan pelayanan anda dan semakin banyak
ladang Tuhan bisa digarap. Terpujilah Dia Yang tahta-Nya bersemayam di bumi dan di
surga!

Info Terbaru
•

PENDIDIKAN TEOLOGI ELEKTRONIK 'YBAmaya'

Berikut ini info kiriman dari "Yayasan Bina Awam"
==> http://www.yabina.org/
Pendidikan Teologi Elektronik 'YBAmaya' ditujukan untuk membantu membekali
seseorang yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal di Sekolah Teologia. Setelah
diuji-coba selama 6 bulan dengan 90 peserta, pada bulan Juli 2001 ditingkatkan
mencakup kurikulum dasar pendidikan teologi formal, dengan kurikulum 9 mata kuliah
elektronik --cut-- Mereka yang berminat mengikuti Pendidikan Teologia Elektronik
dengan 12 bahan setiap bulan ini hendaknya mengirim surat ke alamat: <owner-i-kanuntuk-yba@xc.org> atau <redaksi@yabina.org>

Topik
Edisi 106: Milis-milis Kristen (2) -- Komunitas di Luar I-KAN
Edisi 107: PTS dan STT
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Edisi 108: Persekutuan di Luar Negeri
Edisi 109: Pelayanan Anak

Bagi yang memiliki informasi (Situs/Milis/Artikel/dll.) seputar topik tentang Persekutuan
di Luar Negeri (108) dan Pelayanan Anak (109) baik milis diskusi maupun milis
publikasi, silakan kirim ke:
< submit-ICW@sabda.org > Untuk itu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih,
Tuhan memberkati!!
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Salam Kasih
Salam dalam Kasih Kristus,
Tahukah anda bahwa sebenarnya ada segudang komunitas Kristen Indonesia yang
tergabung dalam berbagai Milis-milis Kristen di internet? Beberapa diantaranya
memang bersifat tertutup/khusus bagi kelompok/ pelayanan tertentu, seperti Milis
Gereja/Milis Alumni, namun tidak sedikit pula Milis-milis Kristen yang terbuka untuk
umum, artinya orang Kristen manapun bisa turut bergabung di dalamnya.
Bila dalam edisi 104 yang lalu ICW telah membahas secara lengkap Milis-milis yang
tergabung dalam komunitas I-KAN, maka dalam edisi ini adalah giliran kita untuk
mengunjungi Milis-milis yang tidak tergabung dalam komunitas I-KAN, atau untuk lebih
mudahnya kami sebut saja 'komunitas non I-KAN'. Kami berharap informasi-informasi
yang kami sajikan ini dapat menolong kita mengenal lebih jauh keberadaan berbagai
Milis Kristen Indonesia. Jika milis anda belum tercantum atau anda tahu ada milis lain
yang belum disebutkan dalam edisi ini, mohon anda kirim info sebanyak mungkin
kepada Redaksi dan akan muncul dalam Kolom Info Terbaru di edisi mendatang.
Silakan simak edisi ini, dan kami ajak anda untuk bergabung dengan Milis-milis yang
sesuai dengan minat dan kebutuhan anda.
Dalam Kasih Setia-Nya,
Staf Redaksi ICW.
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Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

FICA-NET [I/E]

Milis interdenominasi yang besar dan ramai anggotanya ini diselenggarakan oleh
Fellowship of Indonesian Christians in America (FICA). Tetapi keanggotaan Milis FICAnet tidak terbatas bagi mereka yang tinggal di Amerika saja, karena orang Kristen
Indonesia di manapun boleh menjadi anggota. Milis ini bersifat non-moderated. Namun
demikian diharapkan bahwa anggota bisa saling membagi kasih Kristus, saling
menguatkan, mempertinggi wawasan kekristenan, dan saling memacu untuk berbuat
baik. Selain hal-hal rohani, FICA-net juga sesekali berbicara seputar isu-isu
sosial/keadilan atau berita- berita nasional lainnya.
Alamat
Subscribe
Subject
URL
Review
Situs

•

:: fica-net@fica.org
:: fica-net-request@fica.org
:: subscribe
:: http://www.fica.org/
:: http://www.fica.org/daftar.html
:: Selain memuat informasi tentang Milis FICA-Net, Situs ini juga memuat
informasi lain misalnya: tentang penganiayaan gereja/orang Kristen di
Indonesia, informasi Situs-situs gereja/persekutuan Kristen Indonesia di
luar negeri, dan bahkan ada juga Christian Songs.

PEMUDOL [I]

PEMUDOL adalah singkatan dari PEMUDA On-Line. Milis termoderasi ini awalnya
ditujukan dan disediakan bagi pemuda-pemudi Gereja Injili Indonesia (Indonesian
Evangelical Church) di San Francisco, CA, USA. Namun sekarang, Milis PEMUDOL ini
terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung. Lewat Milis ini, anggota dapat saling
membagi pengalaman hidup dan iman mereka di dalam Kristus. Selain itu anggota
dapat juga berbagi pengalaman lain yang sifatnya membangun bagi anggota lainnya.
Alamat
Subscribe
URL
Review
Situs

•

:: pemudol@yahoogroups.com
:: pemudol-subscribe@yahoogroups.com
:: http://giisf.truepath.com/
:: Halaman-halaman Sejarah, Visi, Iman, Hamba, Komisi, Tema, Spesial,
dan Sinode dalam Situs ini akan membawa anda mengenal Gereja Injili
Indonesia San Francisco, California, USA. Selain itu juga disediakan
halaman Hubungi dan Buku Tamu untuk berinteraksi dengan pengunjung,
serta link ke Yahoogroups untuk membaca arsip Milis PEMUDOL.

PESAN SAAT [I]
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"Pesan SAAT" adalah singkatan dari Persekutuan Alumni Nasional SAAT, (Seminari
Alkitab Asia Tenggara) Malang. Dalam informasi yang dikirimkan pada Redaksi ICW,
Milis PESAN SAAT memiliki lebih dari 100 anggota. Harapan mereka adalah melalui
Milis ini seluruh anggota dapat saling bersekutu. menguatkan dan membagikan
informasi almamater dan berita-berita alumni lainnya. Jumlah posting per minggu antara
30 - 40 surat. Untuk para alumni SAAT, silakan bergabung! Alamat ::
PesanSAAT@yahoogroups.com Subscribe :: PesanSAATsubscribe@yahoogroups.com [Kiriman: Hengky Chiok]
•

REFORMED STUDY OF INTEGRITY (RSI)

Pada awalnya Milis ini merupakan forum diskusi informal untuk teman- teman yang
concern dengan:
1. gerakan reformed injili yang dimulai oleh Pdt. Dr. Stephen Tong
2. mandat budaya bertema worldview yang dimulai oleh Pdt. Joshua Lie
Nama "RSI" dipakai oleh Milis ini sebagai semangat untuk menekankan pentingnya
integritas dalam kehidupan Kristen. Namun secara umum Milis ini bertujuan untuk
menjadi sarana komunikasi yang dapat mendukung pertumbuhan setiap murid Kristus.
Sebagai moderator Milis ini adalah Ichwan, Muna Oey dan Dwi Malistyo. Alamat ::
reformed@yahoogroups.com Subscribe :: reformed-subscribe@yahoogroups.com
•

JESUS.NET MINISTRY [I]

Jesus.Net Ministry (JNM) adalah sebuah Milis "Pelayanan Awam Gereja Virtual
Indonesia" yang melayani bidang pelayanan doa dan konseling. Milis ini juga
merupakan wadah komunikasi virtual Anak-anak Tuhan untuk menambah wawasan
serta iman. Melalui Forum ini anggota dapat menerima posting sekitar 100+ surat
perminggu dan terbuka bagi siapa saja yang ingin bergabung. Anggota dapat saling
bertukar pendapat, kesaksian bahkan sharing bila mereka sedang memiliki masalah.
Banyak Hamba Tuhan turut melayani dalam Milis Jesus.Net Ministry yang telah memiliki
lebih dari 155 anggota.
Alamat
Subscribe
URL
Review
Situs

•

:: jesus-net@yahoogroups.com
:: jesus-net-subscribe@yahoogroups.com
:: http://www.jnet-ministry.com/
:: Segala keterangan tentang Milis JNM dapat anda lihat melalui Situs Web
mereka. Situs ini juga merupakan sarana pelayanan online karena
pengunjung dapat berbagi pergumulan doa atau beban permasalahan
cukup dengan klik halaman "Beban Doa" atau "Konseling" lalu "send".
[Kiriman: Ev. Adi Prasetyo]

KRISTEN SEJATI e-FORUM [I/E]
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Kristen Sejati e-Forum adalah sebuah forum diskusi non denominasi bagi orang-orang
Kristen di Indonesia (kini diikuti oleh lebih dari 125 orang). Forum ini diharapkan
menjadi media untuk menumbuhkan dan memperkuat iman, pengharapan dan kasih
dalam Tuhan Yesus. Melalui forum ini orang-orang Kristen bisa berbagi informasi dan
saling berdiskusi seputar topik kristiani. Posting dapat dikirim dengan bahasa Indonesia
atau bahasa Inggris. Bila anda berminat untuk bergabung, silakan kirim email kosong ke
alamat di bawah ini.
Alamat
Subscribe
URL
Review
Situs

•

:: kristensejati@yahoogroups.com
:: kristensejati-subscribe@yahoogroups.com
:: http://kristensejati.faithweb.com/
:: Dengan penampilan yang sederhana Situs Kristen Sejati mengungkapkan
tentang siapakah mereka. Mereka juga menyediakan link ke halaman eForum, Selected Illustrations, dan Selected Postings.

KRISTIANINET [I]

KristianiNet merupakan komunitas umat Kristiani yang rindu untuk melayani Tuhan
melalui teknologi informasi dengan tidak memandang latar belakang denominasi gereja
dari anggotanya. Komunitas yang dirintis sejak Mei 2000 ini merupakan tempat
bergabung para praktisi internet di Indonesia, termasuk mahasiswa, pengusaha di
bidang internet, rohaniwan dan pengurus yayasan Kristiani serta para pengguna
internet. Topik diskusi adalah yang berkaitan dengan IT, pengembangan pelayanan,
pendalaman iman, humor yang tidak mengandung unsur politik, pornografi dan bisnis.
Subscribe :: subscribe@kristiani.com
URL
:: http://www.kristianinet.com/
Latar belakang dan seluk-beluk KristianiNet terungkap dalam Situs ini
Review
:: melalui halaman Sejarah, Visi-Misi, Program Kerja, Pertemuan, Doa, Masa
Situs
Depan, Galeri Foto, dan Tanya Jawab.
•

PAROKINET [I/E]

Anggota Milis ini adalah umat Katolik Indonesia, baik yang tinggal di Indonesia maupun
yang ada di mancanegara, seperti Amerika, Kanada, Indonesia, Australia, Selandia
Baru, Jepang, Netherlands, dan Jerman. Topik yang didiskusikan adalah hal-hal
seputar iman Katolik. Namun sesekali mereka juga mendiskusikan beberapa topik- topik
umum lainnya.
Subscribe
Isi/Body
URL
Review
Situs

:: paroki-request@parokinet.org
:: subscribe paroki email@address (Full Name)
:: http://www.parokinet.org/
Untuk mengenal lebih dekat tentang ParokiNet anda bisa membuka
::
halaman "FAQ" atau halaman "About ParokiNet". Selain itu terdapat "Holy
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Bible" yang berisi teks Alkitab lengkap dalam bahasa Indonesia yang
disertai link ke versi bahasa Inggrisnya. Arsip Milis ParokiNet dapat dilihat
di halaman "Discussions Archive", sedangkan pada halaman "World"
terdapat link ke "other ParokiNet services" dan link ke Situs-situs MUDIKA
(Muda Mudi Katolik).
•

GEREJA KATOLIK.NET [I]

Gereja Katolik.net memiliki "Forum Komunikasi" yang terdiri dari empat Milis. Milis-milis
tersebut dibuat dengan satu tujuan, yaitu demi kebaikan umat dan manfaat yang
sebesar-besarnya bagi pertumbuhan iman Katolik. Keempat Milis tersebut adalah:
MILIS INFO Milis ini digunakan sebagai sarana komunikasi (satu arah) antara para
moderator kepada seluruh anggota Milis untuk menyiarkan:
1. Update terbaru dari website www.gerejakatolik.net
2. Pemberitahuan-pemberitahuan lainnya yang sifatnya informatif.
Karena itu, traffic Milis ini sangat rendah, berkisar antara 1 email/bulan. Subscribe ::
webmaster@gerejakatolik.net
Subject :: SUBSCRIBE INFO
MILIS DISKUSI
Milis yang ini digunakan sebagai sarana diskusi rohani dan forum komunikasi iman
Katolik. Diharapkan anggota akan menemukan posting-posting yang bermanfaat, entah
itu sharing rohani, renungan, refleksi ayat Alkitab, tanya-jawab iman dan sebagainya.
Milis ini terbuka bagi seluruh umat Katolik Indonesia maupun para simpatisan nonKatolik. Subscribe :: webmaster@gerejakatolik.net
Subject :: SUBSCRIBE DISKUSI
MILIS ALL-FOR-ONE
Kalau Milis yang satu ini digunakan sebagai sarana komunikasi antar Webmaster,
system admin dan mereka yang membantu perkembangan berbagai Situs Katolik. Milis
ini dimonitor oleh Komisi Sosial KWI.
Subscribe :: webmaster@gerejakatolik.net
Subject :: SUBSCRIBE ALL-FOR-ONE
MILIS FILM
Mailing list film dibuat sebagai sarana komunikasi para pemesan film-film VCD Katolik
yang tersedia di Situs Gereja Katolik.org.
Subscribe
Subject
URL
Review
Situs

:: webmaster@gerejakatolik.net
:: SUBSCRIBE FILM
:: http://www.gerejakatolik.org/
:: Situs "Gereja Katolik" memberikan berbagai pengetahuan dan informasi
seputar Gereja Katolik, Paus, para Rasul, Kongregasi Religius dan lain187
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lain. Dimuat pula review tempat-tempat Ziarah, Santo/Santa, Devosi,
Katekisasi Singkat, Misa Kudus, dll. Informasi menarik lainnya adalah
seputar Hubungan antara Misa Kudus dan Kitab Wahyu, Kronologi tanggal
penting sejarah Gereja, seputar Forum Komunikasi, dan bagimana Pesan
VCD/CD film-film Katolik yang luar biasa!
•

GMKI-INA [I]

Nama Situs ini diambil dari nama kelompok mereka yaitu Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia. Ada sekitar 100 orang anggota dan Milis ini terbuka bagi semua
pelajar/mahasiswa Kristen Indonesia di manapun mereka berada, dengan tujuan "to
enhance Christian worldview", dan "to spur each other toward deeds and good works"..
Milis ini bersifat unmoderated, non-political, denominasional dan menggunakan bahasa
Indonesia sebagai pengantar.
Alamat
:: gmki-ina@yahoogroups.com
Subscribe
:: gmki-ina-subscribe@yahoogroups.com
URL
:: http://www.geocities.com/gmki2001/
Review Situs :: ...masih "under construction".
•

MILIS MALEAKHI [I]

Milis Maleakhi adalah wadah bagi pemuda dan remaja Kristen untuk saling berbagi
berkat. Dalam Milis ini disediakan rubrik standard yaitu berita temuan arkeologis dari
ABR (mitra Club Malachi), rangkuman berita dari Charisma News Service dalam bahasa
Indonesia, juga liputan seputar kaset dan film rohani dalam rubrik "Pustaka Club
Malachi". Untuk bergabung, silakan menulis email ke alamat di bawah ini atau
berkunjung ke Situs Galaxyweb.
Alamat
:: milis_maleakhi@yahoogroups.com
Subscribe :: milis_maleakhi-subscribe@yahoogroups.com
URL
:: http://welcome.to/galaxyweb/
Situs Galaxyweb sudah melalui beberapa update, terutama di bagian kaset
Review
di "Christian Media Library" dimana sekarang sudah lebih banyak hamba::
Situs
hamba Tuhan yang mengijinkan pelayanan Firman mereka diedarkan.
[Kiriman: A S Wiguno]
•

WARDIKI-NET (WARUNG DIALOG KRISTEN INDONESIA) [I]

"Memperlengkapi komunitas Kristen Indonesia, khususnya pemuda, di Australia dengan
pengetahuan firman Tuhan dan pengetahuan sekuler" demikian visi dari Milis ini.
Sedangkan misinya adalah mewadahi Alumni dan Post-Grad students untuk berdiskusi
dan bersekutu. Milis yang diikuti rata-rata 130 orang ini berdiri tanggal 20 April 1999 dan
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masih aktif/ramai hingga sekarang. Sifatnya adalah unmoderated dan terbuka untuk
umum.
Alamat
Subscribe
URL
Review
Situs

•

:: wardiki-net@yahoogroups.com
:: wardiki-net-subscribe@yahoogroups.com
:: http://www.wardiki.org/
:: Meskipun masih under construction, Situs Wardiki online bertujuan ingin
menjadi "one stop online resources on biblical worldview". Nah, tunggu
saja tanggal luncur Situs ini.

BETHANY CITY [I]

Milis Bethany City ini menawarkan kesempatan bagi para pemuda dan remaja Kristen
untuk bertemu dan berkenalan dengan banyak teman dalam Tuhan, saling menguatkan
dalam iman melalui sharing, diskusi (bukan debat), kesaksian hidup, kesaksian
mukjizat, kuasa Allah, dan berbagai hal yang memuliakan TUHAN YESUS KRISTUS.
Selain itu anggota diperbolehkan juga mengirim artikel rohani atau bahan-bahan lain
yang lucu tapi sopan ke Milis ini. Alamat :: bethany_city@yahoogroups.com Subscribe
:: bethany_city-subscribe@yahoogroups.com
•

INDONESIAN GOSPEL MUSICIAN (IGM) [I]

Milis ini termasuk Milis yang unik dan menarik. Mengapa? Karena Milis IGM adalah
forum diskusi dan sharing khusus untuk para pelayan Tuhan dalam bidang musik
(pemusik, singers, Worship Leader, choir, dll). Lebih menarik lagi karena Milis ini
terbuka untuk siapa saja yang ingin bergabung. Saat aktif, posting Milis ini bisa
mencapai 5-10 surat perminggu.
Alamat
:: gospel_musician@yahoogroups.com
Subscribe :: gospel_musician-subscribe@yahoogroups.com
URL
:: http://www.yahoogroups.com/files/gospel_musician/
Dalam Situs IGM terdapat link ke file-file "Makalah Musik". File- file
Review
tersebut ditujukan pada para musisi rohani, dengan tujuan memperdalam
::
Situs
pengetahuan modulasi dan improvisasi dalam praise and worship.
[Kiriman: Ryant Saragih]
•

AYAHBUNDA [I]

Ini adalah Milis ministri lewat lagu yang didistribusikan melalui server topica.com. Milis
ini memperbolehkan anggota mem-posting-kan file-file berisi lagu-lagu dalam berbagai
format, termasuk HTML. Beberapa file akan dimuat dalam Situs AyahBunda yang diupdate tiap hari.
Subscribe :: ayahbunda-subscribe@topica.com
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http://ayahbunda.20megsfree.com/
http://ayahbunda.handsetyadi.com/
:: http://topica.com/lists/ayahbunda/read
Jika Tuhan berkenan Situs ini akan memuat lagu rohani sejumlah kira- kira
750 lagu; yakni lagu natal, oldies, folk, anak-anak, dan lagu negara.
Disamping itu ada pelajaran musik, dan membuat midi, stereogram.
::
homepage yang akan dikembangkan ke arah ministri, misalnya Pelayanan
doa, pembinaan iman kristen dan lagu Kristen. Link utama yang sudah
pasti adalah: BPK Penabur bagian publikasi. [Kiriman: Yohanes Santosa]
::

Arsip
Review
Situs

Publikasi Elektronik
•

ESKOL.NET [I]

Bila anda tertarik untuk mengetahui perkembangan situasi politik, berita-berita hangat
tentang pemerintah, kutipan-kutipan menarik dari koran-koran nasional, atau artikel
yang menarik untuk direnungkan, maka kami sarankan anda berlangganan Milis
Eskol.Net. Milis ini dikirim (hampir) setiap hari, bahkan memperkenankan pembaca
mengirim berita/laporan kejadian kepada Redaksi. Subscribe ::
majordomo@linux.mitra.net.id Body :: subscribe eskolnet-l
•

RENUNGAN PAGI [I]

PD Imanuel adalah Persekutuan Doa interdenominasi karyawan/ti Astra Heavy
Industries Group. Sekretariat PD Imanuel saat ini berada di Jakarta. Semula pelayanan
RENUNGAN PAGI ini hanya ditujukan untuk PD Imanuel sendiri. Namun karena ada
beberapa karyawan yang pindah tempat dan masih ingin terus mendapat kiriman
Firman Tuhan, juga ada beberapa rekan dari luar PD Imanuel yang menginginkannya,
maka Milis dengan 630 anggota ini mulai membukanya untuk umum. Renungan Pagi
biasanya dikirimkan sekitar pk. 08:00 - 08:30 pagi setiap hari Senin s/d Jumat. Alamat ::
renungan_pagi@yahoogroups.com Subscribe :: renungan_pagisubscribe@yahoogroups.com CATATAN: Milis ini adalah Milis Publikasi, tetapi apabila
ada yang mempunyai masukan untuk Renungan Pagi dapat mengirimkannya ke PD
Imanuel melalui: <renungan_pagi-owner@yahoogroups.com> [Kiriman: PD Imanuel Astra Heavy Industries Group]
•

POKOK-POKOK DOA PENGINJILAN SEDUNIA [I]

Buletin "Pokok-pokok Doa Penginjilan Sedunia" dari P.D. Timotius khusus dikirim
kepada pendoa di seluruh Indonesia yang ingin bersama- sama berdoa bagi kebutuhan
pekerjaan misi di seluruh dunia (termasuk Indonesia), para pelayan Tuhan dan
pergumulan-pergumulan yang terjadi di ladang Tuhan. Bagi para pembaca ICW yang
tertarik untuk mendapatkan Pokok-pokok Doa tersebut secara rutin tiap dua bulan
sekali, silakan menghubungi <endah@sabda.org> . [Sumber : e-JEMMi edisi Juni 2001,
Vol.4 No.24]
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Situs Dengan Daftar Milis Kristen

Berikut ini adalah Situs-situs Kristen yang memuat daftar Milis-milis Kristen Indonesia
atau link ke Situs-situs Milis Kristen:
•

Muara Informasi Kristen
==> http://www.sabda.org/mik/
==> http://www.sabda.org/mik/milis/

•

Internet Komputer Alkitab Network (I-KAN)
==> http://www.sabda.org/i-kan/
==> http://www.sabda.org/i-kan/milis.html

•

Kristen Online
==> http://www.kristenonline.com/
==> http://www.kristenonline.com/kristen/

•

Katolik Online
==> http://www.katolik.org/
==> http://www.katolik.org/click.asp?count=cat&cat=Publikasi+Katolik

•

Elga.Net
==> http://indonesia.elga.net.id/milis.html
==> http://indonesia.elga.net.id/milis-k.html

Stop Press
•

INFORMASI DARI LYRIS SYSTEM ADMIN

Sehubungan dengan terjadinya masalah dalam mail system Lyris tanggal 01 Juli 2001,
yaitu karena adanya "bug/error" dalam sistem di XC.org, maka melalui publikasi ini Staf
I-KAN mohon maaf atas kesalahan pengiriman surat pada sebagian anggota Publikasi
e-Doa (dan milis "I-KAN" lainnya). Berikut ini kami cantumkan surat dari LYRIS Admin
sehubungan dengan pemberitahuan tsb. Namun kami yang senang memakai system IKAN/Lyris ini, sangat bersyukur karena masalah tsb. cepat diketahui dan telah ditangani
dengan baik.
>From LYRIS System Admin;
>Just to let you know that ALL moderated messages stored in Lyris
>were accidentally released by LYRIS because of a LYRIS =system
>bug=.
>The result was the automatic "approve" of ANY/ALL old mails not
>already rejected/removed from the moderation lists/queue.
>For now, the system is back to normal ...
>We Praise God that the error was discovered as soon as it was -191
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>several =hundred thousand= of wrongly/ERROR moderated mail were
>aborted/stopped!!
>
>Lyris has 'recovered'.
>And please accept our sincerest apology.
>
>More information will be provided.
>In HIS Service,
>... Lyris Admin
•

DOA PUASA 40 HARI BAGI BANGSA, NEGARA, DAN GEREJANYA

Berikut ini adalah kutipan informasi yang kami terima dari Staf e-DOA yang dimuat
dalam e-JEMMi edisi Juli 2001, Vol.4 No.26:
>DOA PUASA 40 HARI BAGI BANGSA, NEGARA, DAN GEREJANYA
>secara serentak dilaksanakan di seluruh Indonesia dari
>tgl. 8 Juli - 16 Agustus 2001
>
>Dengan memanfaatkan setiap waktu terus-menerus berdoa dengan tidak
>jemu-jemu (1 Tesalonika 5:17), yaitu :
> * Secara pribadi mengaku dan meninggalkan tiap dosa, serta
> memelihara hidup doa yang tidak berkeputusan (Daniel 10:2-3,
> 1 Tesalonika 5:5).
> * Mengambil prakarsa dalam mengajak dan menggiatkan anggota
> keluarga
> & warga gereja untuk berdoa bagi bangsa dan negara sesuai dengan
> kondisi (cara) masing-masing (Yunus 3:5-9)
> * Bergandengan tangan dan bekerja antar kelompok dan badan
> pelayanan
> sewilayah/sekolah untuk berdoa, saling menolong dan saling
> menguatkan (Galatia 6:2)
> * Melakukan apa saja yang mungkin dan berguna bagi kebaikan
> masyarakat, bangsa dan negara (Galatia 6:9)
>
>Sumber: e-KJDN <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>
Untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang doa puasa bagi bangsa dan negara ini,
atau untuk mendapatkan pokok doa tersebut, silakan menghubungi
<endah@sabda.org> .

Surat Anda
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Dari: "A S Wiguno" <codcomol@>
>Shaloom,
>Untuk edisi 106 yang akan datang, mohon dimuat juga perubahan dari
>Club Malachi. Keanggotaan Club Malachi kini sudah disesuaikan dengan
>visi sebagai Club yaitu untuk membantu proyek penginjilan di berbagai
>tempat di dunia. Secara de facto, kini sudah berubah jauh dari
>sekedar Milis, tetapi lebih mengarah ke sebuah persekutuan. Jadi
>belum tentu cocok lagi dengan umat kristen yang tidak terbeban ke
>arah itu.
>Gantinya, kami membuat sebuah Mailing List baru, bernama Milis
>Maleakhi.
> -- cut (info tentang Milis ini, simak dalam Kolom REVIEW SITUS) ->Demikian pemberitahuan dari kami. Tuhan memberkati ICW !!!
>In Him, Ev. Ade Sugeng Wiguno (Adm. Pelayanan Malachi)

Redaksi:
Surat dan informasi anda telah kami terima, terima kasih banyak ya ;-) dan review-nya
telah kami muat dalam edisi ini [lihat kolom Review Milis].

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS DAN MILIS

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

: Viking Karwur
: BPK Gerakan Pemuda GPIB Maranatha Denpasar
: Bobby Arya (bobyarya@)
: http://groups.yahoo.com/group/gp_maranatha/
: gp_maranatha-subscribe@yahoogroups.com
: http://maranatha.8k.com/

Dari
Nama
Admin
Ket.
Subs.
URL

: Viking Karwur
: Mailing List Internet User Forum - GPIB (Milis IUF-GPIB)
: Viking Karwur
: Forum Diskusi Developer Internet untuk GPIB Networking
: iuf-gpib-subscribe@yahoogroups.com
: http://groups.yahoo.com/group/iuf-gpib/

Dari
Nama
E-Mail
URL

: Viking Karwur
: PONDOK KOPI : SEVENTH-DAY ADVENTIST CHURCH website
: me@
: http://www.pondokkopi-sda.org/
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Dari
Nama
E-Mail
URL

: webmaster@
: Ronny
: webmaster@holypower.net
: http://www.holypower.net
Christian Email Service. Fokus pada pelayanan Web Base Email bagi umat
Komentar :
Kristen.
Dari
Nama
URL

: artanufiq@
: Artanufiq
: http://www.geocities.com/artanufiq/Almasih.html
Sebagai orang percaya yang berlatar belakang Muslim dan yang rindu untuk
Komentar : belajar Firman Allah, saya sangat tertolong dengan keberadaan SABDA.
Tuhan memberkati!
Dari
Nama
URL

: pondokdaun2001@
: Pondok Daun
: http://pondokdaun.kristiani.com
Situs yang dibuat sama anak-anak muda Kristiani - interdenominasi. berisi
Komentar : berbagai topik, renungan, artikel, kesaksian. Radikal, tanpa kompromi,
ekstrem dalam Kristus Tuhan!
•

INFO DARI PANTEKOSTA.NET

Berikut ini adalah kutipan informasi dari Admin Milis e-PANTEKOSTA
>Dear All,
>Bersama ini saya informasikan bahwa Bro. Hengky Lie sudah membuat
>Milis baru KHUSUS untuk jemaat2 dan juga hamba2 Tuhan GPdI :-)
>Puji Tuhan :-) Adminnya adalah Bro. Hengkie Lie sendiri :-)
>Untuk anak2 GPdI yang ingin ikutan, bisa langsung kirimkan email
>ke: gpdi-subscribe@topica.com --cut->Hal ini bukannya ingin memisahkan diri dari Pantekosta-Net, tetapi
>merupakan kerinduan Hengkie Lie dan saya, agar Milis GPdI boleh
>menjadi Penggerak agar GPdI lebih maju lagi dalam melayani Tuhan:-)
>harap para member dapat menjadi maklum adanya ;-) Saya dan Hengky
>akan masih tetap disini untuk melayani Pantekosta Net :-)
>salam, Budi L
•

INFO DARI ICS (THE INDONESIAN CYBERLIBRARY SOCIETY)

ICS adalah sebuah Milis umum (non Kristen) yang merupakan paguyuban para
pustakawan dan perpustakaan seluruh Indonesia yang menggunakan internet sebagai
media komunikasinya. Keanggotaan ICS beragam: ada yang dari kalangan praktisi (di
lapangan langsung), ada yang dari kalangan akademisi (pemikir, konseptor),
mahasiswa/alumni, LSM, majalah/media massa, baik dari dalam negri dan luar negeri.
Diskusi yang terjadi di Milis ICS juga beragam mulai dari pekerjaan, berita TI seputar
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perpustakaan, pencarian suatu artikel/buku, dsb. Subscribe ::
http://groups.yahoo.com/group/i_c_s/join
http://groups.yahoo.com/group/i_c_s/ ICS PORTAL :: http://digilib.binus.ac.id/ics/
[Portal] Akhir bulan Januari 2001 ICS-PORTAL disetup. Pada Situs portal ini user bisa
melihat berita secara terarah (karena terbagi dalam topik). Situs Portal Arsip Milis
dengan rata-rata 3.600 arsip berita ini cukup menolong proses searching yang terlalu
rumit dikerjakan lewat Milis/email. Searching bisa berdasarkan kata kunci sehingga
dapat ditelusuri siapa berbicara apa, membalas yang mana, kapan (kelemahan dari
mailing list). [Kiriman: S. Liawatimena]

Topik
Edisi 107: PTS dan STT
Edisi 108: Persekutuan di Luar Negeri
Bagi yang memiliki informasi (Situs/Milis/Artikel/dll.) seputar topik tentang Persekutuan
di Luar Negeri dan Pelayanan Anak, baik Milis diskusi maupun Milis publikasi, silakan
kirim ke:
< submit-ICW@sabda.org > Untuk itu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih,
Tuhan memberkati!!
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Salam Kasih
Shalom,
Omong-omong tentang tahun ajaran baru 2001/2002, Redaksi ICW tertarik untuk
membagikan informasi seputar "PTS dan STT" atau Perguruan Tinggi Swasta
(Kristen/Katolik) dan Sekolah Tinggi Theologia (Termasuk Sekolah Alkitab/Pendidikan
Agama Kristen) di Indonesia. Kami tertarik menayangkannya karena sebenarnya ada
banyak sekali sekolah Kristen/ Katolik yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara ini
tapi banyak yang belum dikenal. Padahal kalau kita mengetahui keberadaan PTS/STT
tsb. akan ada banyak keuntungannya, khususnya bagi:
1. Pemuda/i yang sedang mencari sekolah Kristen umum atau sekolah untuk
melatih menjadi hamba Tuhan.
2. Pelayan-pelayan Tuhan yang sedang mencari ladang pelayanan.
3. Donatur-donatur yang ingin menyalurkan berkat Tuhan.
Tapi keuntungan yang paling jelas adalah bagi umat Kristen karena mereka dapat
berdoa bagi keberadaan pelayanan Tuhan di sekolah-sekolah tsb. Berdoa agar Tuhan
memakai sekolah-sekolah itu untuk menjadi alat Tuhan dalam mencetak sarjanasarjana yang memiliki hikmat Tuhan, takut akan Tuhan, dan menjadi saksi Tuhan
dimanapun mereka nanti akan ditempatkan. Biarlah melalui sekolah-sekolah ini Injil
disebarkan dan dipelajari sehingga nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan.
Harapan kami edisi ini dapat bermanfaat dan menjadi berkat.
Damai dalam Kasih-Nya,
Staf Redaksi ICW.
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Review Situs
Perguruan Tinggi Swasta Kristen
•

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA (UKI) [I]

==> http://www.uki.ac.id/ Penampilan Situs UKI cukup menarik dengan dilengkapi flash.
Dari halaman flash tersebut disediakan dua link, yakni Next, dan PMB. Untuk mengenal
UKI yang mempunyai motto "Melayani Bukan Dilayani," silakan klik Next dimana anda
akan menemui informasi mengenai Sejarah, Berita, Fakultas, dan Kegiatan Mahasiswa
UKI. Pilihan "PMB" akan membawa anda kepada Informasi Penerimaan Mahasiswa
Baru dan Registrasi secara Online. Nah, untuk mengenal UKI lebih banyak, silakan
kunjungi Situs Web mereka ini.
•

UNIVERSITAS KRISTEN MARANATHA (UKM) [E]

==> http://www.maranatha.edu/
==> http://judges.maranatha.edu/mail/registrasi.html [PMB]
Universitas Kristen Maranatha berlokasi di Bandung. Situs berbahasa Inggris yang
mereka sediakan ini menampilkan pilihan menu General Information yang terdiri dari
About Maranatha, Admissions, Faculties, Facilities and Services, dll. Situs ini
menyediakan fasilitas Site Map yang akan mempermudah pengunjung melihat garis
besar isi Situs UKM. Yang menarik, Situs ini juga melayani Admissions dan Email
Registration.
•

UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA (UKSW) [I/E]

==> http://www.uksw.edu/
==> http://www.uksw.edu/fth/teologi.htm
Informasi dalam Situs UKSW ini dibagi menjadi 5 bagian, yaitu Administrasi, Fakultas,
Research, Alumni, dan Fasilitas-fasilitas. Di samping itu, anda juga dapat temui
beberapa informasi penting UKSW seperti SIA-SAT (Sistem Informasi Akademik Satya
Wacana), Asian Internet Interconnection, ADMISI 2001 MAGISTER MANAJEMEN, dan
masih banyak lagi. UKSW menyediakan berbagai pilihan Program Studi, termasuk di
dalamnya adalah program:
1. Theologia [S1, Terdaftar]
2. Konseling Pastoral [S1, Terdaftar]
3. Magister Sosiologi Agama [S2, Terakreditasi]
Informasi lengkap tentang seluruh program studi tersedia dalam Situs UKSW ini.
•

UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA (UKDW) [I]
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==> http://www.ukdw.ac.id/
==> http://www.ukdw.ac.id/theologia/
Situs milik Universitas Kristen Duta Wacana ini cukup besar karena menampung segala
informasi tentang UKDW. Mulai dengan bagian Kampus (Kampus, Asrama, Tata Tertib),
Yayasan, Fakultas, hingga Unit-unit kegiatan Mahasiswa. Selain menyediakan link ke
bagian-bagian tersebut, halaman utama dari Situs ini juga sarat dengan informasi
terbaru seputar kampus UKDW. Informasi PMB (Penerimaan Mahasiswa Baru) menjadi
berita yang paling atas dan utama, kemudian menyusul informasi lain seperti Jadwal
Registrasi, Kampus News, dll. Untuk Bidang ilmu Teologia, UKDW menyediakan
Fakultas Theologia (S1) Terakreditasi-C.
•

UNIVERSITAS KRISTEN PETRA [I]

==> http://www.petra.ac.id/
Petra Christian University, A Caring and Global University, adalah salah satu PTS
Kristen yang populer. Selain info tentang UK PETRA, Situs yang cukup besar ini juga
dilengkapi dengan Petra Search Engine, Petra E-mail Search, Search Engine on
Research, Online Dictionary, Expertise Directory, Journal Directory, Research Directory,
dll. Informasi-informasi penting lainnya adalah tentang PCU Agenda, Student Activities,
Articles Applied Technology, Airline Information, dll. Supaya tidak ada bagian dalam
Situs ini yang terlewat oleh pengunjung, maka petra.ac.id menyediakan SITEMAP,
Student Portfolio, WEB CATALOG, YES.petra.ac.id, dan STATISTIC. Nah, lengkap
sekali bukan...;-)
•

UNIVERSITAS KRISTEN PELITA HARAPAN (UPH) [E]

==> http://www.uph.edu/
Situs dengan background yang cool dan keren ini adalah milik Universitas Pelita
Harapan Karawaci, Tangerang. Isi dan desain halaman indeks dari Situs ini sangat
sederhana. Bagian-bagian About UPH, Admission, Academic, Campus Life,
Employment, Administration, Libraries dan Alumni. Sedangkan SLIM yang terpajang di
halaman indeks akan mempermudah pengunjung untuk menelusuri Situs ini. Selain itu,
Situs UPH juga masih sempat membuat Shortcut ke informasi yang dianggap
penting/baru/hangat yakni lewat link "News".
•

UNIVERSITAS KRISTEN KRIDA WACANA (UKRIDA) [I]

==> http://www.kridawacana.edu/
Tabel(s) menjadi pilihan dari Web Master untuk memperkenalkan UKRIDA pada
pengunjung Web dan Situs ini memberikan solusi supaya pengunjung tidak tersesat dan
bingung ketika menjelajah. Ada satu tabel di sudut kiri atas yang bertajuk Daftar
Halaman. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa informasi dalam Situs ini dibagi
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dalam tiga halaman, yakni Halaman Utama (Ttg. UKRIDA, Alumni, Press, dan
Perpustakaan), halaman Program Studi (Sarjana, Pasca Sarjana, dan Kursus), dan
halaman Layanan Mahasiswa (Finansial, Mata Kuliah, Akademik, Akses Online).
•

UNIVERSITAS KRISTEN TOMOHON (UKIT) [I]

==> http://www.geocities.com/CollegePark/Hall/1981/ukit.htm
==> http://www.geocities.com/CollegePark/Hall/1981/Teologi/teologi_ukit.htm
Situs ini sebenarnya bukan Situs resmi UKIT dan sudah lama tidak di-update oleh
pemiliknya. Tapi lewat Situs ini pengunjung dapat mengetahui informasi program apa
saja yang ditawarkan oleh UKIT. Informasi dalam Situs UKIT tersebut dibagi dalam 4
kelompok, yakni Faculties, Postgraduate, Center, dan Facilities. Dalam Situs tsb.
disediakan juga link ke Library, dan UKIT Mailing List. Salah satu Program Studi yang
ditawarkan di UKIT adalah "Theologia Kristen Protestan" (S1) dengan status Terdaftar.
•

UNIVERSITAS KRISTEN SURAKARTA (UKS) [I]

==> http://www.uks.ac.id/
Situs UKS ini ternyata masih "under construction". Kami berharap info ini dapat menjadi
dorongan bagi Webmaster Situs UKS untuk segera menyelesaikan Situs-nya..... :)

Perguruan Tinggi Swasta Katolik
•

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIYO PRANATA (UNSOEG) [I/E]

==> http://www.unika.ac.id/ Halaman indeks dari Situs Universitas Katolik Semarang
"Soegiyo Pranata" (UnSoeg) ini ditampilkan dalam dwi bahasa, namun selebihnya
hanya memakai bahasa Indonesia. Informasi-informasi seputar UnSoeg dapat anda
jumpai melalui halaman About Unika, Departments, Academic Reports, Research,
Lecture Sites, Admissions, Alumni, serta News and Event. Untuk mengetahui berita dan
informasi terbaru seputar UnSoeg disediakan papan Pengumuman sederhana yang
dapat anda kunjungi.
•

UNIVERSITAS KATOLIK SANATA DHARMA (SADHAR) [I]

==> http://www.usd.ac.id/ "Memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai humanistik"
adalah motto dari Universitas Sanata Dharma (SADHAR) Yogyakarta. Lewat Situsnya,
SADHAR membuktikan dirinya sebagai Universitas Katolik yang berkualitas. Pilihan
menunya terdiri dari Manajemen (Manajemen Organisasi Universitas SADHAR),
Admisi, Lembaga, Fakultas, Kemahasiswaan, Staf Pengajar, Agenda, dan Kursus.
Universitas SADHAR ternyata juga memiliki beberapa program Studi yang mengarah ke
bidang ilmu teologia, yakni:
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1.
2.
3.
4.

Filsafat [S1, Terdaftar]
Pendidikan Agama Katolik [S1, Terakreditasi-B]
Theologi Terapan [S1, Terdaftar]
Magister Theologi [S2, Terakreditasi]

•

UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDALA (UNWIMA) [I]

ICW 2001

==> http://www.wima.ac.id/
Situs milik Universitas Widya Mandala ini terakhir di-update tanggal 2 April yang lalu.
Situs ini penuh dengan image, bahkan link ke halaman-halaman dalam Situs pun
menggunakan image map. Halaman- halaman yang dimaksud antara lain Indonesia,
Informasi, Profil, dll.
•

UNIVERSITAS KATOLIK ATMAJAYA JAKARTA (UAJ JAKARTA) [I]

==> http://www.atmajaya.ac.id/ Situs ini tampil cukup "meriah" karena background-nya
yang full color. Perhatikan saja, pada frame menu setiap bagian diwakili oleh warna
yang berbeda seperti warna biru untuk "General Informations", merah untuk "Faculties",
hijau untuk "Faculty Members", dst. Baca Informasi terbaru seputar Atmajaya pada
frame yang berisi Late Breaking News, Directly Connected To, Kegiatan Semester,
WebLinks, dll. dan untuk meloncat ke halaman-halaman yang anda inginkan Situs
Atmajaya menyediakan Quick Menu untuk anda.
•

UNIVERSITAS KATOLIK ATMA JAYA YOGYAKARTA (UAJ YO) [I]

==> http://www.uajy.ac.id/
Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) mengunggulkan program- program akademik
yang ditunjang oleh dosen-dosen yang memiliki etos, komitmen, dan kapasitas tinggi.
Ketika anda berkunjung ke Situs UAJY maka anda akan di sambut dengan seklumit
pesan "Mengapa memilih UAJY?" yang diikuti dengan "Pengumuman Penerimaan
Mahasiswa Baru (PMB) Gelombang I th Akademik 2001/2002", dan "Pendaftaran
Mahasiswa Baru - Online Gelombang II th Akademik 2001/2002". Berita penting lain
tentang UAJY dapat anda simak melalui bagian Universitas, Fakultas, Program
Internasional, Program Magister, Kemahasiswaan, Perpustakaan, Staf, Publikasi,
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Untuk berita terbaru, terhangat dan terlengkap
seputar UAJY, silakan highlight Terkini, Berita Kampus, dan Agenda Kampus.
•

DEL LA SALLE MANADO [I]

==> http://dlsu-mdo.ac.id/
Universitas ini didirikan oleh Yayasan Perguruan Tinggi De La Salle Manado. Yayasan
ini merupakan kerjasama antara Keuskupan Manado dengan Tarekat Bruder-Bruder
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FSC (Fratres Scholarum Christianarum) atau disebut juga Bruder-Bruder De La Salle.
Mereka dikenal dengan kerasulannya di bidang pendidikan khususnya pengelolaan
universitas, diakui bahwa mereka nama besar di Asia-Pasifik. Info singkat tsb. dapat
anda temui di Halaman Utama Situs ini, selain itu ada halaman Visi Dan Misi, Fasilitas,
Program Yang Ditawarkan, Staf Dosen Pendukung, Pendaftaran Mahasiswa Baru, dan
Directory of Related Links. Silakan berkunjung.
•

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN (UNPAR) [I]

==> http://www.unpar.ac.id/
Oooopss...Situs ini sedang dalam perbaikan ;)

Sekolah Tinggi Teologia/Institut Teologia
•

SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA AMANAT AGUNG JAKARTA (STTAA) [I]

==> http://www.amanatagung.or.id/
STT Amanat Agung (STTAA) Jakarta ingin memperkenalkan diri kepada gereja-gereja,
lembaga atau institusi-institusi Kristen sebagai salah satu wujud nyata pelayanan
pendidikan sekolah teologi untuk Indonesia. STTAA berdiri bukan semata-mata untuk
kepentingan gereja atau denominasi tertentu, tetapi untuk turut mengambil bagian
dalam membangun kehidupan rohani masyarakat dan bangsa melalui hamba- hamba
Tuhan yang dipersiapkan secara khusus. Motto 4-S (Scriptura, Scientia, Sanctitas,
Servitas) rupanya mendorong STTAA untuk memajukan pelayanan mereka melalui
Situs Web. Dari Situs tersebut dapat diketahui informasi-informasi penting seputar
STTAA seperti Sejarah, Visi, Iman, Falsafah, dll. Namun selain itu Situs ini juga
memberikan informasi tentang Studi, Kuliah, Akademik, Form Pendaftaran, Referal,
serta Pendiri dan Pengurus STTAA.
•

SEKOLAH TINGGI TEOLOGIA BETHANY SURABAYA [I]

==> http://www.bethany.or.id/pengajaran/sttb.htm
STT Bethany adalah milik GBI Bethany Surabaya. Halaman ini akan menolong anda
untuk mengetahui Suasana Saat Kuliah, Struktur, Sistem dan Program STT Bethany.
Bagi yang berminat, halaman ini juga menyediakan informasi seputar pendaftaran
mahasiswa baru.
Asosiasi/Yayasan Perguruan Tinggi Swasta
•

APTIK (ASSOSIASI PERGURUAN TINGGI KATOLIK INDONESIA) [I]

==> http://www.aptik.or.id/
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Sampai sekarang Situs ini masih under construction, namun perlu anda ketahui bahwa
APTIK adalah sebuah organisasi yang mempersatukan Unika-Unika (Universitas
Katolik) di Indonesia. Tunggu saja tanggal luncurnya dengan sabar ya... ;)
•

Index PERSETIA di PGI [I]

==> http://www.pgi.or.id/pgi_05/pgi_05_05/
==> http://www.pgi.or.id/
Index PERSETIA adalah sebuah halaman dari Situs PGI yang berisi daftar nama
sejumlah Universitas dan STT. Daftar tersebut dapat anda klik untuk mengetahui
informasi alamat kontak dari masing- masing Universitas dan STT.

Review Milis
Publikasi Elektronik
•

BERITA JAFFRAY

==> <subscribe-i-kan-untuk-Jaffray@xc.org> Berita Jaffray adalah newsletter berkala
yang terbit setiap bulan sekali milik Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, Makassar, dan
diterbitkan lewat milis publikasi I-KAN. Newsletter bertujuan untuk membagikan:
1. Visi pelayanan STT Jaffray.
2. Informasi-informasi terbaru seputar kegiatan STT Jaffray dan alumninya.
e-Newsletter ini terbuka bagi umum, tidak terbatas pada mahasiswa, alumni maupun
dosen STT Jaffray saja. Jika anda ingin bergabung, silakan menulis email ke alamat di
atas.

Forum Diskusi Elektronik
•

IKALSTTB

==> < ikalsttb@eGroups.com >
==> <oesmanhk@bdg.centrin.net.id> Owner
==> < ikalsttb-subscribe@eGroups.com > Subscribe
Forum diskusi yang berdiri tanggal 22 Februari 2000 ini diselenggarakan khusus hanya
untuk para alumni STT Bandung. Milis ini unmoderated. Selain untuk menjalin
kebersamaan dan persahabatan antar alumni STT Bandung, Milis ini diharapkan dapat
menjadi sarana bagi para alumni untuk bisa saling mendukung pelayanan setiap
alumnus. [Kiriman: Bp. Oesman Hendra Kelana]
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-- Informasi mengenai dua Milis I-KAN di bawah ini dapat dibaca dalam ICW Edisi 104 -Milis Kristen (1) -- I-KAN
•

e-MAHASISWA [I]

==> < i-kan-untuk-mahasiswa@xc.org >
==> <subscribe-i-kan-untuk-mahasiswa@xc.org>
•

e-NAVIGATOR ALUMNI [I]
==> < i-kan-untuk-navs-alum@xc.org >
==> <subscribe-i-kan-untuk-navs-alum@xc.org>

Informasi mengenai Milis-milis di bawah ini dapat dibaca dalam ICW Edisi 106 -- Milis
Kristen (2) -- NON I-KAN
•

PESAN SAAT -- PERSEKUTUAN ALUMNI NASIONAL SAAT
(Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang)
==> <PesanSAAT-subscribe@yahoogroups.com>

•

POMITI (PERSEKUTUAN OIKUMENE MAHASISWA INSTITUT TEKNOLOGI
INDONESIA)
==> <pomiti-subscribe@yahoogroups.com>

•

TIM MISI POSA UI
==> <tmposaui-subscribe@yahoogroups.com>

•

FORUM KOMUNIKASI ELEKTRONIK PERSEKUTUAN ALUMNI DAN
MAHASISWA KRISTEN "APOSTOLOS" STIE MALANGKUCECWARA MALANG
==> <PMK_STIE-subscribe@yahoogroups.com>

•

GEMA (GEREJA MAHASISWA BANDUNG)
==> <gema@warnet.unpar.ac.id>
To : <majordomo@warnet.unpar.ac.id>
Body: subscribe gema
==> http://www.gema.or.id/

Stop Press
•

KONSER MUSIK

Bagi yang tinggal di sekitar Surabaya atau Malang, ada kesempatan bagus bagi anda
untuk menikmati Konser Musik pada:
1. Tanggal 27 Juli, pk. 19.00 (Gedung Srijaya Lt.VI, Jl. Mayjen Sungkono no. 212-214,
Surabaya) Tempat pembelian tiket:
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•

GRII Andhika, Andhika Plaza Blok C/6-7
Jl. Simpang Dukuh 38-40 (Tel. 031-5472422)
GRII Manyar, Manyar Megah Indah Plaza Blok K1-K2
Jl. Ngagel Jaya Sel. (Tel. 031-5669754, 5047759)
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2. Tanggal 28 Juli, pk. 18.00, (Gedung Kartika Graha, Jl. Jaksa Agung Suprapto no. 17,
Malang) Tempat pembelian tiket:
•
•

GRII/STRIM, Jl. Semeru no. 40 (Tel. 0341-364699)
Yayasan Musik Malang, Jl. Lombok no. 5 (Tel. 0341-353684)

Konser ini akan membawakan karya-karya Bach, Haendel, Mozart dan Mendelssohn,
baik paduan suara maupun instrumental. Diselenggarakan oleh: Jakarta Oratorio
Society dan STEMI (Stephen Tong Evangelistic Ministry International).

Surat Anda
Dari: Yo Soma <somawiharja.2@>
>Rekan2,
>Saya barusan berkunjung ke satu website: http://www.ethix.org/
>Website ini adalah milik satu organisasi bernama Institue of Business
>and Technology Ethics (IBTE). Tujuan wadah ini adalah untuk
>menyediakan forum untuk membahas issue2 yang berkaitan dengan praktek
>bisnis dan teknologi dengan perkembangannnya yg sangat cepat akhir2
>ini...
>...co-director wadah ini, David W. Gill adalah seorang Christian
>scholar bermutu, ahli etika Kristen..Ia bekas rector dari New College
>Berkeley dan menulis beberapa buku seperti The Opening of the
>Christian Mind: taking every thought captive to Christ (IVP, 1990),
>Should God get Tenure: essays on religion & higher education (1997),
>Word of God in the Ethics of Jacques Ellul (1984) dan yg terakhir,
>Becoming Good: building moral character (IVP, 2000).
>Organisasi ini menerbitkan sebuah bulletin dwi-bulanan, ETHIX.
>Kelihatannya bagus juga kalau rekan2 mau berlangganan. Silahkan visit
>websitenya dan lihat apa saja info yg ada disitu. Semoga berguna.
>Yo
Dari: Boby Arya <bobyarya@>
>Milis GP Maranatha Denpasar dengan alamat:
==> <gp_maranatha@yahoogroups.com>
>Dan Situs GP Maranatha:
==> http://www.gpmaranatha.cjb.net
>Boby Arya, GP Maranatha Dps
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Redaksi:
Thank's buat Yo dan Boby atas infonya. Kami yakin info anda akan menjadi berkat bagi
pembaca semua...GBU.

Info Terbaru
•

INFO TENTANG MILIS MAHASISWA DI SINGAPURA

Dari: Zonny Kurniawan Setio <zonnykft@>
>Shalom,
>Saya sebagai salah seorang anggota milis ini, ingin menyampaikan
>informasi ttg keberadaan persekutuan mahasiswa kristen indonesia
>di singapura, yaitu:
>- berada di Nanyang Technological University (NTU), Singapore
> NTU-ISCF (NTU-Indonesian Students Christian Fellowship)
> terbentuk sejak tahun 1998 yang lalu
==> http://www.ntu-iscf.org/
> milis: < iscf-sg@egroups.com > dan <ntu-iscf@egroups.com>
>
>- berada di National University of Singapore (NUS) , Singapore
> NUS-ISCF (NUS-Indonesian Students Christian Fellowship)
> milis: <nus-iscf@egroups.com>
>--cut-- terima kasih atas perhatiannya salam, zonny
•

INFO MILIS BARU "BERITA FIRMAN"

Dari: Admin Milis Beritakan Firman
>Terdorong oleh kebutuhan akan adanya sebuah milis khusus tentang
>khotbah, maka saya menghadirkan milis Beritakan Firman. Milis ini
>adalah tempat di mana saudara bisa memperoleh dan juga memposting
>khotbah-khotbah yang baik dan bertanggung jawab. Kemungkinan untuk
>mendiskusikan khotbah yang diposting, maupun juga hal-hal yang
>berkenaan dengan khotbah juga terbuka luas.
>Secara umum, milis Beritakan Firman ditujukan bagi mereka yang
>mencintai firman-Nya, khususnya bagi mereka yang mendapatkan
>anugerah Tuhan untuk menyampaikan hasil perenungannya akan firman>Nya, baik rohaniwan sepenuh waktu maupun awam yang terlibat
>pelayanan.
>Milis Beritakan Firman adalah milis non-denominasional. Milis ini
>terbuka untuk segala macam aliran gereja yang mencintai dan
>menghormati firman Tuhan. Untuk subscribe, silakan kirim mail
>kosong (tanpa berita dan subjek) ke:
> <Beritakan_Firman-subscribe@yahoogroups.com>
>Salam, Admin milis Beritakan Firman
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Topik
Edisi 108: Gereja/Persekutuan Indonesia di Luar Negeri

Bagi yang memiliki informasi (Situs/Milis/Artikel/dll.) seputar Gereja dan Persekutuan
Indonesia yang ada di luar negeri untuk dimuat di ICW, silakan kirim ke: < submitICW@sabda.org >
Untuk itu sebelumnya kami mengucapkan terima kasih, Tuhan memberkati!!
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ICW 108/Agustus/2001: Persekutuan di
Luar Negeri
Salam Kasih
Halo Pembaca yang budiman,

Setelah edisi PTS dan STT yang baru lalu, menyusul satu edisi yang bertajuk
"Persekutuan di Luar Negeri". Maksud dari edisi ini adalah menolong saudara-saudara
seiman kita dari Indonesia yang tinggal di luar negeri baik karena studi, pekerjaan,
tugas, dll. Alasan kami meluncurkan edisi ini:
1. Ada banyak sekali persekutuan/gereja Indonesia yang tersebar di seluruh dunia.
Kami rindu persekutuan/gereja tersebut dapat dikenal oleh masyarakat Kristen
Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.
2. Supaya saudara-saudara dari Indonesia tidak kesulitan mencari informasi
tentang persekutuan/gereja yang dekat dengan tempat tinggal mereka.
3. Supaya Web master beberapa Situs persekutuan/gereja Indonesia di luar negeri
tergerak untuk meng-update kembali Situs Web-nya...:)
Kami sungguh berharap edisi ini dapat menjadi berkat bukan hanya bagi saudarasaudara kita yang tinggal di luar negeri namun juga bagi semua pembaca ICW. Kami
berpesan, bagi anda yang sudah tergabung dalam persekutuan antar saudara seiman
(dan sebangsa) supaya semakin giat datang ke persekutuan dan terus hidup
memuliakan Tuhan dimanapun anda berada karena hal itu dapat membuahkan
kesempatan untuk mengabarkan Injil, ok!
Akhir kata, selamat menikmati sajian kami kali ini, selamat belajar/ bertugas bagi andaanda yang ada di luar negeri.
Salam dalam Kasih-Nya, Staf Redaksi
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Review Situs
Persekutuan
•

FICA [E]
==> http://www.fica.org/
Fellowship of Indonesian Christians in America (FICA) menjadi wadah dan ajang
komunikasi bagi orang-orang Indonesia di Amerika. Situs ini bahkan menjadi
pusat laporan kegiatan/peristiwa yang terjadi di Indonesia bagi saudara-saudara
kita yang tinggal di Amerika. Bukan itu saja, melalui FICA.org anda dapat
memperoleh link ke beberapa persekutuan dan gereja Indonesia di luar negeri.
Menu lain yang ada dalam Situs ini adalah Christian Fellowships (daftar link ke
Indonesian Christian Fellowship), Milis FICA-Net (Informasi tentang Milis FICANet), Document Arsip FICA-Net (Arsip Milis), Christian Songs (Daftar lagu-lagu
pujian), Church Persecution (Laporan peristiwa penganiayaan gereja sejak tahun
1996), dan juga What's New and Hot? (Biasanya berisi berita dan informasi
terbaru tentang Indonesia).

•

PIKI [I]
==> http://www.fica.org/pikisg/
Situs milik Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia di Singapura (PIKI) ini
terakhir di-update tahun 1999 yang lalu. Situs PIKI sebenarnya cukup sistematis,
sederhana/simpel dan mudah ditelusuri. Pengenalan lebih dalam tentang PIKI
dapat ditemukan dalam Visi dan Misi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah
Tangga, Sejarah Pembentukan maupun Susunan Dewan Pimpinan Pusat. Hal
lain yang dapat anda temui dalam Situs ini adalah link ke berita-berita terbaru
(saat itu), link ke Buletin Diakonia, link ke gereja-gereja di Singapura dan
Christian Organisation, dan juga link ke daftar anggota PIKI.

•

ICF ARLINGTON [I/E]
==> http://www.icfarlington.web.com/
Situs yang terakhir di-update bulan Februari 2001 ini adalah milik Indonesian
Christian Fellowship Arlington. Sajian dalam Situs ini terbagi dua, yakni bagian
menu dan bagian Jadwal Acara Spring 2001 ICF Arlington. Pada menu,
pengunjung dapat klik Sekilas ICF, Pernyataan Misi dan Iman, Kegiatan (masih
kosong), Lokasi (peta menuju lokasi persekutuan), Bacaan (beberapa "good
readings" dengan topik-topik yang menyentuh aspek-aspek iman Kristen), dan
Links. Bagian ke dua adalah Jadwal Acara Spring 2001, mulai bulan Januari
sampai dengan bulan Mei 2001.

•

ICF AUSTIN [I]
==> http://www.fica.org/icf-austin/
Situs dengan desain yang cukup unik ini merupakan resources bagi siapa saja
(tidak terbatas bagi anggota ICF saja) yang ingin bersaat teduh atau bible
reading secara online. Pilih dan klik salah satu "Daily Bread" untuk ber-saat
teduh atau pilih dan klik salah satu "Bibles Online" untuk bible reading. Situs ini
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juga menyediakan fasilitas bagi pengunjung yang ingin mendengarkan renungan
atau berita (news) lewat internet.
•

ICF DALLAS [E]
==> http://www.fica.org/icf-dallas/
Indonesian Christian Fellowship ini ada di Dallas - Texas, U.S.A. Informasi
seputar ICF Dallas yang ada di dalam Situs ini di bagi dua yakni "Web Pages"
(yang berisi link ke Fica-net, Gospel Network, Small Group, Biblical Studies,
Bible Studies, Paraclete, In Touch Ministries, dan Campus Journal) dan "Links"
(yang berisi Dallas Links, Cool Link, dan Indonesia Link).

•

ICF MADISON [I/E]
==> http://www.fica.org/icf-madison/
Situs ICF ini telah di-release 4 kali. Release yang pertama dikerjakan sebelum
Februari 1997, dan release terakhir bulan Mei 1999. Release terakhir hampir
sama dengan release sebelumnya, perbedaannya hanya pada penambahan
grafik untuk bagian seperti About, Ministries, Gallery, Daily Life, dan Links. Situs
ICF Madison menyediakan juga beberapa fasilitas tambahan seperti pilihan link
ke Other Fellowship dan fasilitas search. Selain itu Situs milik ini Indonesian
Christian Church yang berlokasi di daerah Madison, U.S.A. ini juga menyediakan
laporan kegiatan ICF Madison dan juga beberapa kutipan berita dari surat kabar.

•

ICF TWIN CITIES MINNEAPOLIS [E]
==> http://www.tc.umn.edu/~icf/
Situs ini adalah kepunyaan sebuah ICF yang berada di Twin Cities (MinneapolisSt.Paul), Minnesota USA. ICF Twin Cities bersifat non profit, non politik, dan
inter-denominasional. Misi mereka adalah memperkenalkan nilai-nilai alkitabiah,
pemuridan dan kepemimpinan pada setiap anggota, namun fokus mereka yang
utama tak lain adalah memuliakan namaNya. Dalam Situs tsb. tertera programprogram ICF sebuah menu yang terdiri dari: Main Page, AD/ART, ICF Network,
Schedule, Directory, Song Lyric, MIDI, About ICF, Presentation, Members,
Vicinity, Church, Minnesota, dan Permias.

•

IFGF COLOMBUS [I/E]
==> http://www.ifgf.org/ifgfcol/
Persekutuan ini dikenal dengan sebutan "Indonesian Full Gospel Fellowship
Columbus" -- (IFGF di wilayah Colombus). IFGF ini memiliki Situs yang
sederhana, terdiri dari satu frame menu dan frame utama. Melalui menu tsb.
anda diantar untuk membaca News, History, Visions, Sharing, Our Pastor,
Events, Caregroups, Photo Album, Direction, Links, dst.

•

IFGF DALLAS [E]
==> http://www.ifgf.org/ifgfdal/
Dari Colombus kita beranjak ke Dallas, di sana kita akan berjumpa dengan
persekutuan IFGF Dallas. Situs ini akan menolong anda untuk lebih mengenal
persekutuan tsb. khususnya bila anda pilih menu About Us. Untuk mengetahui
209

ICW 2001

apa saja kegiatan mereka, simak menu Activities yang terdiri dari Sunday
Service, Caregroup, dan Music.
•

PERSEKUTUAN KRISTEN INDONESIA (PERKI) - AACHEN JERMAN [I]
==> http://www.geocities.com/Athens/6321/
"Hallo, selamat datang di Homepage Persekutuan Kristen Indonesia - Aachen
(atau lebih di kenal sebagai PERKI-Aachen)...", begitulah sekilas sambutan
dalam Situs persekutuan ini. Melalui Situs ini pengunjung diharapkan menjadi
akrab dengan PERKI-Aachen dan sekaligus memperoleh berkat melalui artikelartikel yang disediakan. Lewat Situs ini pengunjung dapat menemui Undangan,
Seputar PERKI-Aachen, Topik, Anugerah, Bible Camp Pemuridan (BCP),
Seminar Pelayanan (SP), serta Hypertext dan Homepage lain. Informasi lain
yang disediakan dalam Situs ini adalah Information fuer Indonesische Studenten
(IIS).

•

PERKI OIKUMENE MATTHUS FRANKFURT AM MAIN, JERMAN [I]
==> http://www.perkifrankfurt.de/
Perki Oikumene Matthus adalah Persekutuan Kristen Indonesia di Frankfurt am
Main, Jerman. Perki Matthus mengadakan Kebaktian Raya secara teratur pada
minggu pertama, ketiga dan keempat setiap bulannya dan bertempat di PaulGerhardt Gemeinde, Im Mainfeld 6, Niederrad, Frankfurt am Main. Halamanhalaman yang ada dalam Situs ini seperti Peta Lokasi, Firman Tuhan dan
Kesaksian, Renungan Mingguan, Komunitas Forum Perki Matthus, dsb. akan
menolong anda untuk lebih mengenal Perki Oikumene Matthus. Selain itu, Situs
ini juga menyediakan halaman Studi di Jerman yang mendeskripsikan tentang
seluk-beluk belajar di Jerman.

•

KKI CLEVELAND [E]
==> http://www.csuohio.edu/inasa/kki/
KKI Cleveland (Keluarga Katolik Indonesia Cleveland) adalah persekutuan umat
Katolik Indonesia dia wilayah Cleveland. Sebagian besar anggota adalah
pelajar/mahasiswa di universitas/perguruan tinggi di Cleveland. Situs satu
halaman milik KKI Cleveland ini menampilkan What is KKI Cleveland, The Letter,
dan Other Neighbour WebSites (link ke beberapa Situs Katolik). Di samping itu,
Situs ini juga memberikan fasilitas Search Engine, Music, dan Mailing List.

•

INDONESIAN CATHOLIC GROUPS (ICG) [I]
==> http://www-cs-students.stanford.edu/~sidik/icg.html
Tujuan Situs ini adalah untuk mempererat hubungan antar Catholic group yang
tidak terbatas pada Amerika dan Kanada saja. Dalam Situs tsb. pengunjung
dapat membaca Sejarah ICG, link ke Anggota ICG (yang terdiri dari wakil-wakil
Mudika-Mudika atau Keluarga Katolik Indonesia di Amerika dan Kanada), link ke
ICG's Connection.

Gereja
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GII SAN FRANSISCO [I]

==> http://giisf.truepath.com/
==> http://giisf.truepath.com/sinode.htm Gereja Injili Indonesia di San Francisco (GII
SF), adalah salah satu dari lima Gereja Injili Indonesia di Pantai Barat Amerika. Situs ini
menjadi salah satu alat bagi GII SF untuk memenuhi misi mereka, mengabarkan Injil
dan memperluas Kerajaan Allah sesuai dengan Amanat Agung Tuhan Yesus (Matius
28:19-20). Menjelajahi seluruh bagian di Situs ini adalah jalan termudah untuk
mengenal GII SF, anda tinggal mengikuti menu yang telah disediakan di dalamnya.
Menu tsb. terdiri dari Lokasi, Sejarah, Visi, Iman, Hamba, Komisi, Tema, Milis, dan
masih banyak lagi. Disediakan pula informasi seputar Kebaktian, Persekutuan Doa,
Persekutuan Pemuda dan Persekutuan Dewasa GII SF.
•

GBI BETHANY BRISBANE [E]

==> http://home.iprimus.com.au/rudysu/bethanybne/ Event dan News, About Us, Vision,
Declaration of Faith, Our Pastor, Mailing List, dan Chat Room (New feature on our web!)
adalah menu yang disediakan oleh Situs Bethany Brisbane. Selain menu tersebut, Situs
ini menyediakan link ke Situs-situs Gereja Bethany yang lain, baik di dalam maupun di
luar negeri. Situs Bethany Brisbane rupanya juga menjadi sarana informasi dan
komunikasi bagi jemaat Bethany karena dalam Situs itu juga dimuat pengumuman dan
berita kegiatan Gereja Bethany Brisbane. Tambahan: Link ke Situs Gereja Bethany
Australia lainnya
==> http://www.bethanysyd.org.au/
==> http://home.iprimus.com.au/rudysu/bethanybne/bethanyaus.htm
•

JKI AGAPE AUSTRALIA [E]

==> http://www.geocities.com/heartland/park/5434/
==> http://www.geocities.com/jki_agape/2000/jkiframe.html Pilihan "Click to Enter" dari
halaman pertama akan membawa anda masuk ke halaman utama Situs JKI Agape.
Menu berada di sebelah kiri dan di bagian atas halaman, terdiri dari pilihan Agape
News, About Us, Activities, Ministries, Gembala Sidang, Konsultasi, dan Web Team.
Selain menu, halaman ini juga menyediakan beberapa fasilitas, antara lain "Indonesian
Churches" (daftar link ke Situs-situs Gereja Indonesia di dunia), "Churches of Christ"
(Organisasi gereja-gereja Kristen di Australia), "Oz Donate" (Toko online dan
pengumpulan dana untuk amal), dll.
•

JKI HOSANA, EMMANUEL, IMANUEL, BETHEL, ZION [E/I]

==> http://www.geocities.com/Athens/2514/jki-hosa.htm
==> http://www.geocities.com/Athens/2514/jki-eman.htm
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==> http://www.geocities.com/Athens/2514/jki-iman.htm
==> http://www.geocities.com/Athens/2514/jki-betl.htm
==> http://www.geocities.com/Athens/2514/jki-zion.htm Ke lima halaman Situs Jemaat
Kristen Indonesia (JKI) ini memiliki pola, struktur, dan bentuk yang sama. Jadwal
"Kebaktian Umum dan Sunday School hari Minggu" dan "Special Event" menjadi fokus
dalam halaman ini, karena itu dua link tersebut terletak di tempat teratas. Link-link
lainnya yakni link ke Jemaat Kristen International, Jemaat Address Book, History of JKI,
dan Rencana JKI 1996. Selain itu, halaman ini juga menyediakan link ke luar, yakni link
ke Situs LKS MKI, dan ke Situs JKI lainnya.

Resources
•

MUARA INFORMASI KRISTEN -- SITUS GEREJA [I]
==> http://www.sabda.org/
Dalam Situs Muara Informasi Kristen (MIK), tepatnya di halaman Situs Web,
anda dapat menjumpai daftar alamat Gereja-gereja Indonesia dengan tiga
pilihan; Sinode, Gereja di Indonesia dan Gereja di Luar negeri. Klik pilihan
Sinode atau Gereja di Luar Negeri untuk mendapatkan informasi seputar gereja
Indonesia yang berada di manca negara. Hanya mungkin saja ada beberapa
alamat yang sudah mati, bisa karena pindah alamat atau karena hal yang lain.
Sembari menunggu diluncurkannya Situs SABDA.org versi baru, maka bila ada
yang mengetahui alamat url yang baru, harap segera kontak dengan Redaksi
<staf-icw@sabda.org>.

•

LKS-MKI [I]
==> http://www.lksmki.org/
'Kerukunan Bagi Kemuliaan Tuhan' (Roma 15:5-6) adalah motto dari Lembaga
Kerja Sama Masyarakat Kristiani Indonesia (LKS-MKI) di Los Angeles. Dalam
Situs-nya LKS-MKI menempatkan beberapa item dalam menu yang diharapkan
dapat menolong pengunjung untuk mengetahui apa dan siapakah LKS-MKI.
Item-item tersebut antara lain Arti dan Makna, Penasehat, BPH, Pengurus, Daftar
Anggota, dan News from BPH. Selain itu, Situs ini juga memuat beberapa
fasilitas tambahan seperti laporan Kegiatan Bersama, Bacaan Anda, Library,
Search, dan Link. Dua di antara link yang ada dalam Situs ini adalah link ke LKSMKI Churches, dan Other Churches, dari dua link tersebut, akan anda temui
halaman-halaman yang memuat informasi seputar gereja Indonesia di luar
negeri.

•

TERANGDUNIA.COM -- LINK GEREJA-GEREJA DI LUAR NEGERI [I]
==> http://www.terangdunia.com/gereja.html
Salah satu informasi yang dimuat dalam Situs Terang Dunia adalah informasi
"Gereja". Pada halaman tersebut terdapat daftar link ke Situs-situs gereja-gereja
di Indonesia, baik yang ada di Indonesia maupun di luar negeri.

•

INDONESIAN CHURCHES IN AMERICA [E]
==> http://www.psnw.com/~santoso/ifgf/ifgff3.html Halaman ini sangat
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bermanfaat bagi anda yang saat ini berdomisili di Amerika Serikat. Sebuah
halaman yang berisi daftar nama, alamat, jam kebaktian, dan Hamba Tuhan dari
persekutuan/gereja Indonesia di Amerika. Beberapa diantara persekutuan/gereja
tsb. telah memasang link ke Situs mereka (bagi yang punya Situs).
•

SAHABAT SURGAWI -- DIREKTORI GEREJA [I]
==> http://www.bit.net.id/sahabatsurgawi/direktori.htm
Bila ingin mengetahui informasi tentang Gereja-gereja Kristen Indonesia di luar
negeri, coba cek alamat di atas. Halaman "Direktori Gereja" dalam Situs Sahabat
Surgawi ini akan menolong anda untuk mendapat informasi gereja-gereja
Indonesia di Asia, Australia (dan New Zealand), Brazil, Canada, Eropa, dan USA.

Review Milis
Forum Diskusi Elektronik
•

ORCHARD ROAD PRESBYTERIAN CHURCH (ORPC) [I]

==> < i-kan-untuk-ORPC@xc.org >
==> <subscribe-i-kan-untuk-ORPC@xc.org>
==> http://in-christ.net/orpc/
Tujuan utama dari Milis e-ORPC adalah menjadi ajang komunikasi dan diskusi
Persekutuan Pemuda "Orchard Road Presbyterian Church" (ORPC) di Singapura.
Namun, Milis ini tidak menutup kemungkinan bagi mantan anggota ORPC yang
berdomisili di luar Singapura. Mereka juga tetap bisa saling sharing dan menguatkan.
•

PERSEKUTUAN KOMISI PEMUDA GBI ALHAMBRA [E/I]

==> <pkp-net@yahoogroups.com>
==> <pkp-net-subscribe@yahoogroups.com>
==> http://www.bigfoot.com/~pkp-net/
Persekutuan Komisi Pemuda dari Indonesian New Life Baptist Church (Gereja Baptis
Indonesia) - Alhambra memiliki sebuah forum komunikasi online, khusus bagi anggota
gereja dan alumni di seluruh dunia. Jumlah anggota yang aktif (hingga kini) sekitar 80
orang dan rata-rata ada 8 surat perminggu. Milis ini bersifat unmoderated (posting
dikirim secara bebas) dan bertujuan saling menguatkan iman dan mempererat tali
persaudaraan antar anggota.
•

PEMUDA ON-LINE (PEMUDOL) [I]

==> pemudol@yahoogroups.com
==> pemudol-subscribe@yahoogroups.com. Milis PEMUDOL (PEMUDa On-Line)
diselenggarakan bulan September tahun 1999. Dulu, PEMUDOL adalah Milis yang
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hanya ditujukan untuk pemuda/i (youth) Gereja Injili Indonesia San Francisco,
California, USA (GII-SF atau Indonesian Evangelical Church in San Francisco). Namun,
kini Milis PEMUDOL tidak hanya berlaku bagi Pemuda di GII-SF namun terbuka bagi
pemuda/i Kristen Indonesia dimanapun mereka berada. Sifatnya full-moderated, tidak
berbau politik dan terbuka bagi semua denominasi. Anggota harus menerapkan nilainilai Alkitabiah dalam setiap diskusi sesuai dengan tujuan Milis ini yakni men-sharingkan kasih setia Tuhan, saling menguatkan, memperluas wawasan, dan saling
mendorong dalam kasih dan perbuatan baik. Keterangan selengkapnya seputar Milis
ini, silakan berkirim surat ke alamat di atas.

Stop Press
•

Milis Publikasi e-KONSEL

Seiring dengan perkembangan jaman, maka permasalahan-permasalahan yang
dihadapi orang pun semakin rumit. Apakah anda termasuk salah satu di antara mereka
yang menghadapi berbagai masalah di keluarga/ pekerjaan, dsb.? Ataukah anda punya
teman yang sedang mempunyai konflik dan anda tidak tahu cara menolongnya? Atau
saat ini anda sedang terlibat dalam pelayanan konseling di gereja dan sedang mencaricari sumber informasi/bahan yang dapat mendukung pelayanan anda?
Mengapa mesti bingung?? Tidak lama lagi akan terbit Milis Publikasi e-KONSEL -publikasi yang berisi berbagai informasi/artikel/ulasan seputar dunia konseling dan
menyajikan alternatif pemecahan terhadap permasalahan-permasalahan hidup,
keluarga, pekerjaan, dsb. dalam bahasa Indonesia.
Bila anda tertarik untuk berlangganan publikasi e-KONSEL:
< susbscribe-i-kan-Konsel@xc.org >
atau bila anda tertarik untuk menjadi bagian dari Tim Publikasi e-KONSEL dan
bersama-sama bekerja di "dapur" e-KONSEL, silakan hubungi: < stafKonsel@sabda.org >

Surat Anda
Dari: "yenni_kasim" <yenni_kasim@> Subject: Gereja dan Persekutuan di Beijing
>Berikut informasi mengenai gereja Indonesia di Beijing Gereja
>Masyarakat Indonesia di China (GMIC)
>Lokasi: Basement Kedutaan Besar Republik Indonesia Beijing
> (Seberang ZhaoLong Hotel, Sanlitun)
>Jadwal Kebaktian: Minggu, Pk. 10.00 waktu Beijing
>Sekretariat: 62954663
>Persekutuan Kampus, silakan hubungi:
>(kode negara wilayah Beijing: 86-10)
>BLCU: Liana (82302458) Tsinghua University, Beida (Beijing University),
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>Renmin Daxue(People University): Yen Yen(62779699)
>JingMao Daxue (UIBE): Agus (84613476)
>Beijing Normal University (Beijing shifan daxue): Dewi(62205752),
>Willing (62205707)
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Redaksi:
Terima kasih atas informasinya. Pasti info ini bermanfaat bagi mereka yang saat ini
sedang merencanakan/siap-siap sekolah/bekerja di Beijing.

Info Terbaru
•

UPDATE SITUS

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

: pahotonsite@
: Pahoton
: http://www.pahotonsite.webstat.net/
Website ini masih dalam tahap pembangunan.dan akan mengisi informasi
informasi perkembangan jiwa seseorang atau yang berhubungan dengan
Komentar : bagaimana seseorang itu dapat berubah atau jatuh dan alasan alasannya.
Jika ada yang mau ikut bersama-sama membangun website itu hubungi
emailnya.
Dari
: sekretariat@
Nama
: Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Shalom" Yogyakarta
URL
: http://www.shalom-online.f2s.com/
Komentar : Semoga membawa pertumbuhan bagi Anda.
Dari
: mawar-saron@
Nama
: Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Mawar-saron" Bandar Lampung
URL
: http://www.geocities.com/mawarsaron35133
Komentar : Semoga menjadi berkat
Dari
Nama
URL

: webmaster@
: Ronny
: http://www.holypower.net
Christian Email Service. Fokus pada pelayanan Web Base Email bagi umat
Komentar :
Kristen.
Dari
: webmaster@
Nama
: WebMaster
URL
: http://www.gkipamulang.com
Komentar : Website of GKI Pamulang
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ICW 109/September/2001:

ICW 2001

Salam Kasih
Halo Pembaca yang terkasih,
Pertama-tama kami mohon maaf atas keterlambatan pengiriman ICW sehingga
membuat anda menanti-nanti dan bertanya-tanya mengapa ICW tidak terbit beberapa
minggu ini. Semoga Edisi 109 ini menjawab kerinduan anda melihat ICW muncul lagi.
Pada penerbitan kali ini mungkin anda akan sedikit terkejut dengan "penampilan baru"
dari ICW. Ya, benar sekali! Dalam beberapa edisi mendatang ini ICW akan tampil beda
dibanding dengan edisi-edisi sebelumnya. Mungkin anda bertanya-tanya juga,
mengapa? Karena pada beberapa edisi mendatang Tim Redaksi telah menyiapkan
edisi "transisi" untuk pembentukan "ICW baru" yang diharapkan dapat lebih
memperjelas misinya untuk menjadi "Guide dan Peta" bagi sumber-sumber informasi
elektronik Kristen Indonesia.
Untuk proses perubahan menjadi ICW yang baru ini dukungan segenap pembaca ICW
yang terkasih sangat berarti bagi kami. Harapan kami kiranya ICW yang baru nanti akan
semakin mendorong masyarakat Kristen Indonesia untuk giat melayani Tuhan
khususnya dalam dunia pelayanan elektronik (komputer dan internet). Karena itu,
masukan/kritik/saran pembaca sangat kami butuhkan. Nah, marilah kita doakan
semoga semakin banyak bermunculan Situs-situs Kristen INDONESIA dan pelayanan
milis- milis yang berkualitas dan mendukung misi pekerjaan Allah di dunia ini.
Staf Redaksi ICW
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Alkitab: kitabsuci.com

==> http://www.kitabsuci.com/ Kapan Kitab Suci pertama ditulis? Bagaimana sejarah
lengkapnya? Siapa yang menulis masing-masing Kitab? Apa makna masing-masing
Kitab tersebut? Semua pertanyaan tsb. dapat ditemukan jawabannya dalam Situs
KitabSuci.com. Situs KitabSuci.com ini membagi informasinya dalam empat kelompok,
yaitu Awal (Sejarah, Definisi, Penulis, Versi, dan Terjemahan), Perjanjian Lama (Kitab
Taurat, Sejarah, Puisi, dan Nabi-nabi), Perjanjian Baru (Injil, Sejarah, Surat Paulus
Kepada Jemaat, Surat Paulus Kepada Perorangan, Surat Am, hingga Nubuat), dan
Forum Diskusi Interaktif dimana Anda dapat berdiskusi satu dengan yang lain seputar
Kitab Suci. Semuanya tertata dengan rapi dan cukup lengkap untuk memudahkan anda
menjelajahi Situs ini.

Gereja dan Denominasi
•

SINODE GBI

==> http://www.sinodegbi.org/
Situs GBI ini memiliki tujuan untuk menjadi sarana komunikasi, pendidikan, dan
informasi bagi gereja-gereja yang ada di bawah Sinode GBI. Situs ini memang masih
memerlukan banyak pembenahan, namun begitu sudah cukup banyak informasi yang
bisa anda dilihat. Struktur pembagian halamannya bagus dan sistematis, anda tinggal
pilih salah satu item dari "Tentang GBI, Pengurus Pusat, Departemen, Pendidikan, atau
BPD" untuk mengenal GBI lebih jauh. Dalam Situs yang di-update setiap Jumat ini,
pengunjung juga disapa dengan "Apa kabar GBI, Surat Gembala, Tekno, dan ePress
Release". Dan untuk melengkapi Situs Sinode GBI ini, disediakan pula link ke Portal
Kristiani.
•

GEREJA PANTEKOSTA DI INDONESIA JEMAAT TOMOHON

==> http://gpditomohon.cjb.net/
"Selamat datang di website GPdI Jemaat Tomohon" begitulah sambutan hangat dari
Situs Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Tomohon ketika anda berkunjung ke Situs
ini. Gereja yang berlokasi di kota yang menjadi pusat umat Kristen di Sulawesi Utara ini
memiliki pelayanan Panti Asuhan "Panti Mefiboset dan Lydia" dan lewat Situs ini anda
dapat mengetahui secara detil pelayanan tersebut. Selain informasi di atas, Situs ini
juga menampilkan informasi tentang Khotbah, Kesaksian, Daily Bread dan Bible Study.
•

GEREJA ISA ALMASIH (GIA) PRINGGADING

==> http://www.giapringgading.org/
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Situs ber-background warna hijau ini memiliki sejumlah halaman yang cukup menarik
untuk anda simak. Halaman Utama GIA, Warta GIA, Profil GIA dan Pelayanan Seksiseksi adalah empat halaman tentang GIA. Untuk anda yang ingin merenungkan Firman
Tuhan, GIA Pringgading menyediakan Renungan Harian Sinar Kasih dan Kumpulan
Artikel Rohani. Halaman Badan Misi Injil dan Link Kristen melengkapi penampilan Situs
ini. Akhir kata, GIA Pringgading mengucapkan "Terima kasih atas waktu yang anda
luangkan untuk mengunjungi situs GIA Pringgading. Kiranya Tuhan memberkati ..."

Pelayanan
•

GENERASI TANPA TEMBOK

==> http://www.tanpatembok.com/ Generasi Tanpa Tembok (GeTT) yang lahir tahun
1998 di Jakarta ini adalah sebuah pelayanan penginjilan dengan target menjangkau
kaum muda yang berlatar belakang pelajar atau mahasiswa yang tidak bergereja, anakanak jalanan, korban ketergantungan obat bius, dan berbagai ikatan lainnya serta
preman. Dalam menjalankan misinya (memenangkan, melengkapi dan mengutus),
GeTT menggunakan cara-cara penjangkauan yang kreatif, mengikuti tren anak muda
dan kontekstual sesuai tuntutan waktu dan kondisi, dan salah satunya adalah melalui
Situs GeTT. Dalam Situs ini, anda dapat membaca atau men-download beberapa
bahan seperti artikel, games, bahkan Kathryn Kuhlman Ministries. Anda juga bisa
bergabung dalam forum chat, forum diskusi, atau Milis GeTT. Selain itu masih banyak
hal lagi yang dapat anda temukan dalam Situs ini. Nah, selamat berkunjung.
•

BALIBLESSING.COM MINISTRY

==> http://www.baliblessing.com/ BaliBlessing.Com terbentuk di Pulau Bali pada bulan
maret 2001. Visi pelayanan dari BaliBlessing.Com yaitu: menyebarluaskan "Kabar Baik
Firman Allah". Situs ini bersifat interdenominasi dan non profit. Adapun informasi yang
ditampilkan meliputi pelayanan umat Tuhan, khususnya di Bali dalam berbagai aspek
kehidupan. Informasi lengkap seputar pelayanan mereka dapat disimak melalui menu
yang disediakan oleh Situs yang cukup sederhana ini. Team BaliBlessing.Com tak lupa
mengharapkan masukan, saran dan kritik, untuk dapat lebih meningkatkan kualitas
informasi-informasi yang disajikan.
•

MENARA21

==> http://www.menara21.com/ Menara21 hadir untuk membawa nuansa baru dalam
pergaulan lewat teknologi dan informasi. Anda dapat menjumpai lima bagian utama
dalam Situsnya, yaitu Cerita Bijak (kumpulan kesaksian, ilustrasi, dan humor), Antar
Kita (kelompok diskusi), Ruang Konseling, Tips (aneka tips seputar komputer), dan
Agenda (informasi aktual mengenal acara-acara rohani di Indonesia). Informasi
selengkapnya... jelajahi langsung Situs ini. Ok! have a nice trip :-).
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Milis Publikasi
•

e-KONSEL -- SIGN UP NOW ... !!

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Publikasi e-Konsel, yang telah beberapa kali
diumumkan lewat ICW, akan menerbitkan edisinya yang perdana. Oleh karena itu
jangan sampai ketinggalan ... Daftarkan diri anda sekarang! < susbscribe-i-kanKonsel@xc.org >
Apakah Publikasi e-Konsel?
e-Konsel adalah publikasi elektronik pertama dalam bahasa Indonesia yang akan
menyajikan berbagai bahan (artikel/renungan/tanya-jawab) seputar pelayanan
konseling ditinjau dari sudut pandang Kristen. Tujuan diterbitkannya publikasi ini adalah
untuk menolong hamba- hamba Tuhan, orang-orang Kristen profesional dan orangorang Kristen awam yang terlibat dalam pelayanan konseling untuk dapat dibekali
dengan berbagai bahan/informasi yang berguna bagi pelayanan konseling mereka. Ada
banyak topik yang akan dibahas, misalnya: keluarga, pekerjaan, pasangan hidup,
pertumbuhan pribadi yang sehat, dan masalah-masalah hidup lainnya.
Untuk berlangganan sangat mudah, yaitu dengan mengirim email kosong ke alamat: <
susbscribe-i-kan-Konsel@xc.org >
Bagaimana mendukung pelayanan e-Konsel? - Staf Redaksi e-Konsel dengan senang
hati mengundang pembaca ICW untuk berpartisipasi mendukung pelayanan ini, dengan
cara:
1. Berdoa agar pelayanan e-Konsel ini bisa menolong banyak orang Kristen untuk
dibekali dengan pengetahuan konseling Kristen sehingga dapat terlibat dalam
pelayanan konseling.
2. Mengirimkan artikel/renungan/bahan-bahan yang berhubungan dengan
pelayanan konseling Kristen, disertai sumber yang jelas.
3. Mengirimkan informasi tentang Yayasan Kristen yang bergerak dalam bidang
konseling yang ada di Indonesia untuk bisa disebarluaskan.
4. Mengirimkan alamat URL/Situs (bahasa Indonesia/Inggris) yang berisi sumbersumber informasi tentang pelayanan Konseling.
5. Membantu dana untuk mengoperasikan pelayanan ini.
Publikasi e-Konsel diterbitkan oleh Christian Counseling Center Indonesia (C3I)
bekerjasama dengan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) dan disebarluaskan dengan
menggunakan sistem/infrastruktur pelayanan elektronik I-KAN (Internet -- Komputer
Alkitab Network).

Milis Diskusi
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BERITAKAN FIRMAN

Milis Beritakan Firman ini terbuka bagi siapa saja yang rindu hidupnya diubahkan oleh
Firman Tuhan (mencintai Firman Tuhan). Secara khusus Milis ini merupakan ajang bagi
anda-anda (baik awam maupun rohaniawan) yang memiliki karunia memberitakan
Firman untuk dapat saling membagi dan berdiskusi tentang hal-hal yang berkenaan
dengan pemberitaan Firman Tuhan. Milis ini juga bersifat non- denominasi dan terbuka
untuk semua aliran gereja yang menjunjung tinggi otoritas Firman Tuhan. Untuk
berlangganan, silakan mengirim email kosong ke:
< Beritakan_Firman-subscribe@yahoogroups.com >

Literatur dan Media:
•

BARU! GET FRESH MAGAZINE

==> http://www.GetFreshMag.com/ Majalah Remaja Kristen ini memang keren abis Oy!
Ditambah lagi ada versi online yang bikin kamu-kamu (para remaja) betah berlamalama di depan internet. Topik-topik yang dibahas sangat sesuai dengan konteks "anak
muda yang gaul" karena memang merekalah target dari majalah/Situs majalah ini. Situs
Get Fresh Magazine memiliki bebera- pa segmen berita, antara lain fresh!blitz,
fresh!cabulary, fresh! doctor, fresh!er, fresh!face, fresh!generation, fresh!harvest,
fresh!love, fresh!machine, fresh!maker, fresh!mirror, dll. Selain itu, Situs ini melengkapi
tampilannya dengan kutipan-kutipan berita dan beberapa informasi yang masingmasing tergabung dalam Fresh!Membership, Fresh!Headline, Fresh!Poll, dan
Fresh!Welcome, dan Fresh!Jualan. Anda-anda yang masih remaja dan berjiwa muda...
silakan berkunjung ke Situs Get Fresh Magazine ... karena ada banyak berkat yang
dibagikan di sana.
•

ARTIKEL-ARTIKEL MENARIK DARI OIKOSNET

==> http://www.oikosnet.com/ Oikosnet memiliki kerinduan untuk hadir menjadi berkat
bagi bangsa Indonesia melalui media internet. Tulisan-tulisan segar dan praktis yang
disajikan oleh Situs Oikosnet dapat membantu anda berakar dan bertumbuh dalam
Yesus Kristus. Situs ini terbagi menjadi 5 halaman utama, yaitu halaman Home, One
Minute Christian, Komunitas, Gratis dan Kool, dan Artikel Utama. Ingin tahu lebih
banyak? Silakan klik alamat Situs ini.

Warna-Warni
•

GKIM HOSANNA BANDUNG CHAT ROOM

==> http://www.geocities.com/gkimhosanna/
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Jika ingin "ngobrol secara online" dengan saudara-saudara seiman, anda dapat
menggunakan salah satu fasilitas yang disediakan Situs GKIM Hosanna Bandung,
yakni fasilitas Chat Room. Untuk menggunakan fasilitas tersebut, anda cukup masuk ke
dalam Situs GKIM dan klik menu "Ngobrol Online" maka akan muncul halaman baru
yang berisi form untuk mengisikan nick name, alamat email dan channel chat,... mudah
bukan! Ok, segera saja jalin hubungan persaudaraan di dalam Tuhan melalui Situs
GKIM Hosanna, Tuhan memberkati kita semua :-).
•

KEBENARAN.NET

==> http://www.kebenaran.net/
Situs Kebenaran.net ini merupakan ajang diskusi dan kumpulan arsip diskusi antara
umat Kristen dan Islam Indonesia. Dalam Situs ini disediakan enam ruang diskusi
antara lain ruang Diskusi Ajaran Kristen, ruang Diskusi Al Quran, ruang Diskusi Ajaran
Islam, ruang Diskusi Yesus, ruang Diskusi Alkitab, dan ruang Diskusi Muhammad SAW.
Bagi anda yang tertarik untuk bergabung atau hanya ingin membaca arsip diskusi, anda
tinggal klik salah satu ruang diskusi yang anda inginkan. Nah, selamat berdiskusi (tapi
ingat! tetap minta hikmat Tuhan dan jangan hanya untuk berdebat tanpa tujuan :-)).

Artikel:Tangan Siapa?
Bola basket ditanganku berharga Rp.150.000,Bola basket di tangan Michael Jordan berharga 33 juta Dollar.
Tergantung tangan siapa yang memegang.
Raket tenis di tanganku mungkin tidak berharga.
Raket tenis di tangan Pete Sampras adalah juara Wimbledon.
Tergantung tangan siapa yang memegang.
Tongkat di tanganku dapat mengusir binatang liar.
Tongkat di tangan Musa dapat membelah lautan yang ganas.
Tergantung tangan siapa yang memegang.
Ketapel di tanganku hanyalah sebuah mainan anak kecil.
Ketapel di tangan Daud adalah senjata yang hebat.
Tergantung tangan siapa yang memegang.
2 ikan dan 5 roti di tanganku adalah Fillet O' Fish Mc D
2 ikan dan 5 roti di tangan Yesus dapat memberi makan ribuan orang.
Tergantung tangan siapa yang memegang.
Paku di tanganku mungkin dapat membuat kandang burung.
Paku di tangan Yesus membuat keselamatan bagi seluruh dunia.
Tergantung tangan siapa yang memegang.
Seperti yang saya dan anda lihat tergantung tangan siapa yg
memegang. Begitu pula letakkan kekhawatiran, ketakutan, harapan,
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mimpi, keluarga dan hubungan kita di dalam tangan Tuhan karena....
hal itu tergantung tangan siapa yang memegang.
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HIDUPKU TENANG DI DALAM TANGAN TUHAN !
(Kutipan dari Milis Pemudol < pemudol-subscribe@yahoogroups.com >)

Stop Press
Undangan KKR New Millenium Jakarta 2001
Berikut ini kiriman informasi dari Panitia KKR NEW MILLENIUM JAKARTA 2001:
Doakanlah dan hadirilah KKR NEW MILLENIUM JAKARTA 2001 yang bertema:
"INIKAH NILAI HIDUPKU"
yang akan diselenggarakan oleh STEMI (Stephen Tong Evangelistic Ministries
International) pada:
Tanggal : 20 - 23 (Kamis, Jumat, Sabtu) September 2001
Jam
: 18.30 WIB
Tempat
: Istora Senayan; Jakarta
Pembicara : Pdt. Dr. Stephen Tong
Bagi yang ingin hadir, silakan mengambil undangan gratis yang dapat diperoleh di:
Sekretariat GRII/STEMI/Toko Buku Momentum
Jl. Tanah Abang III/1, Jakarta Pusat
Telp. (021)-3810912 Fax. 3811021

Rally Doa Pra-KKR New Millenium Jakarta 2001
Untuk mengawali KKR NEW MILLENIUM JAKARTA 2001 di atas, panitia akan
mengadakan Rally Doa PRA-KKR bagi para Panitia, Konselor, Humas, Paduan Suara,
dan anda semua yang terbeban untuk mendukung dan mendoakan KKR ini agar
berhasil. Rally Doa Pra-KKR ini akan dilaksanakan pada:
Tanggal : 15 September 2001
Jam
: 19.00 WIB
Tempat
: Gedung Granadha; Jakarta
Pembicara : Pdt. Dr. Stephen Tong
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Masih banyak dibutuhkan konselor, bagi anda yang tergerak untuk melayani menjadi
konselor, silakan datang di Rally Doa Pra-KKR dan menghubungi panitia di: Tanah
Abang III/1, Jakarta Pusat -- Telp. (021)-3810912

Update Situs
Dari
: sekretariat@
Nama
: Gereja Bethel Indonesia Jemaat "Shalom" Yogyakarta
URL
: http://www.shalom-online.f2s.com
Komentar : Semoga membawa pertumbuhan bagi Anda.
Dari
: sweetnhumble@
Nama
: Indonesian Christian Church
URL
: http://www.umich.edu/~iccaa
Komentar : Join and fellowship with us. God bless
[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]

Surat Anda
Dari: "Indonesian Campus Ministries" <icm@>
>Tolong masukkan kami dalam daftar persekutuan di luar negeri.
>Indonesian Campus Ministries (ICM) yang bersifat interdenominasi
>melayani mahasiswa Indonesia di Melbourne Australia.
>URL
==> http://connect.to/icm atau
>
==> http://icm.cjb.net
>INDONESIAN CAMPUS MINISTRIES (ICM-INTERDENOMINATIONAL) P.O.BOX 763
>HAWTHORN, VICTORIA 3122, AUSTRALIA PHONE/FAX: (61 3) 9818-5881.
Dari: "Paul Rahardjo" <paul_rahardjo@>
>Salam sejahtera dalam Yesus Kristus, Tuhan kita.
>Kami mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya
>karena kasih karunia-Nya saja kami diperkenankan dan dikuatkan
>untuk merintis Persekutuan Kristiani di Bangkok. Secara struktural,
>kami bernaung di bawah penggembalaan dari GBI Bethany Jakarta.
>Kini, kami mengadakan kebaktian setiap hari Minggu pukul 10.00 waktu
>setempat, bertempat di Insaf Tower, M Floor, 26-28 Sukhumvit Soi 13,
>Bangkok 10110.
>Untuk keterangan lebih lanjut, rekan-rekan seiman dapat mengirim
>e-mail ke Bethany_Bangkok@yahoogroups.com atau menghubungi sdr.
>Paul Rahardjo cut
>Demikianlah informasi dari kami. Kiranya menjadi berkat bagi
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>rekan-rekan seiman yang tinggal atau sedang berlibur di Bangkok.
>Dalam Pelayanan-Nya,
>Paul Rahardjo
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Redaksi:
Kami bersyukur untuk berdirinya persekutuan bagi masyarakat Kristen Indonesia, baik
yang ada di Melbourne/Australia maupun di Bangkok/ Thailand. Kita dukung dalam doa,
kiranya Tuhan memakainya untuk menjangkau jiwa baru dan menguatkan iman anakanak Tuhan di sana. Jika pembaca ICW memiliki teman/kerabat yang membutuhkan
informasi ini silakan menyebarkannya. Tuhan Yesus memberkati.
Dari: "Windy Ariyanto" <ariyanto@>
>Menyangkut persekutuan kristen indonesia di luar negeri,saya ingin
>menanyakan, apakah ada persekutuan kristen (khususnya org2 indo) yg
>di Jepang? Saya sangat membutuhkan informasi ini, berhubung saya
>akan pergi ke Jepang utk studi di sana selama setahun. Setahu saya,
>ada beberapa lembaga2 kristen, spt RBC Ministries di kota Nara, The
>Navigators (saya belum tahu di mana). Mohon bantuannya. Terima kasih.
>Tuhan memberkati.
>Windy
Redaksi:
Hai Windy, selamat ya atas kesempatan study di Jepang. Sehubungan dengan
pertanyaan anda tentang persekutuan Kristen di Jepang, kami baru ada satu informasi,
yaitu Gereja Interdenominasi Injili Indonesia di Suzuka Mie Japan. Untuk informasi lebih
lanjut, silakan kunjungi web-site mereka di : <http://www.geocities.com/suzuka_gi3/>
Semoga informasi ini dapat menolong anda.
Bagi para pembaca ICW yang mengetahui informasi yang ditanyakan Windy, silakan
segera mengirimkannya ke: <staf-ICW@sabda.org> dengan subject:
"Persekutuan/gereja di Jepang". Thx :-).

Dari Redaksi
Dari: "Vivin" <vivin@>
>Bersamaan dengan masa transisi untuk peluncuran "ICW baru", saya saat
>ini juga sedang berada dalam masa transisi ke tugas yang baru dan
>sekaligus sedang mengerjakan Tugas Akhir untuk study saya. Jadi
>edisi 109 ini adalah edisi terakhir saya melayani lewat ICW. Sungguh
>saya telah diberi kesempatan yang berharga untuk dapat menemani anda
>di ICW selama dua tahun ini. Dukungan doa dari anda semua membuat
>saya terus bersemangat menyelesaikan ICW. Tentunya, ada banyak
>kesalahan dan kekeliruan yang saya buat selama kurun waktu tersebut.
>Nah, pada kesempatan ini, saya sekaligus minta maaf yang sebesar>besarnya. Akhir kata, salam kasih selalu dalam Tuhan Yesus
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>and nice to meet you all, thanks.
>Vivin

Redaksi:
Dear Vivin, kami segenap Staf Redaksi ICW (dan tentunya mewakili para pembaca ICW
semua.....) mengucapkan terima kasih atas kerja keras anda selama dua tahun ini.
Banyak hal yang telah anda lakukan untuk pelayanan di ICW. Kiranya Tuhan
memberikan berkat yang berlimpah untuk pelayanan anda selanjutnya. Doa kami, anda
bisa cepat menyelesaikan studi dan sukses selalu!
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Salam Kasih
Salam dalam Kasih Kristus.
Minggu y.l., tepatnya hari Selasa, dunia digoncangkan oleh aksi bunuh diri teroris yang
membajak empat pesawat komersial Amerika dan menabrakkannya ke Gedung kembar
World Trade Center dan Gedung Pentagon. Sebagai akibatnya ribuan orang mati dan
ribuan lainnya menderita luka-luka serius. Ini merupakan peristiwa yang sangat
menyedihkan. Rasa kemanusiaan kita terasa tercabik-cabik melihat orang- orang yang
tidak bertanggungjawab itu dengan kejamnya merampas hidup orang-orang yang tak
bersalah. Bencana yang menimpa negara besar Amerika ini mengingatkan kita bahwa
tidak ada tempat yang aman di dunia ini kecuali dalam tangan Tuhan.
Marilah kita jadikan momen ini untuk berdoa, khususnya untuk Amerika agar Tuhan
melawat bangsa ini dengan kasih karuniaNya yang besar. Pokok-pokok doa lain dapat
anda simak dalam kolom Stop Press edisi ini.
Staf Redaksi
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Alkitab:Bible Pathway -- Pengantar Kitab PL dan PB

==> http://www.biblepathway.org/Indonesian/Intro/
==> http://www.biblepathway.org/Indonesian/index.html/
==> http://www.biblepathway.org/ Anda sedang mencari Situs yang memuat bahan
Pengantar Kitab PL dan PB dalam bahasa Indonesia? Ini adalah alamat yang tepat
untuk anda kunjungi, karena salah satu bagian dalam Situs ini memuat bahan- bahan
Pengantar Kitab yang berguna untuk menolong kita mengetahui Alkitab dengan lebih
baik. Juga ada fasiltas "One-Year Daily Commentary" dan ayat-ayat Alkitab yang
ditampilkan secara lengkap. Bila anda ingin tampilan dalam bahasa lain, maka anda
dapat langsung klik salah satu daftar bahasa yang diletakkan di bagian atas Situs ini,
antara lain bahasa Arab, Hindi, Hongaria, Inggris, Perancis, Rusia, ataupun Spanyol.
Nah, silakan berkunjung.
Cat.Red.: Situs Bible Pathway ini juga memuat bahan renungan harian selama setahun
... simak reviewnya di kolom Literatur.

Gereja dan Denominasi
•

GEREJA REFORMED INJILI INDONESIA SURABAYA-ANDHIKA (GRIIS)

==> http://www.griis.org/ Situs GRIIS ini tampil cukup informatif karena pada halaman
utama anda bisa mendapatkan jadwal lengkap kegiatan GRIIS ini dalam seminggu.
Selain itu, anda juga langsung bisa melihat 12 pilihan yang tersedia, yaitu Sekilas Visi,
Apa dan Siapa, Cabang-cabang, Ringkasan Khotbah, Makalah & Resensi, Info Penting,
STRIS-Andhika, SKRII/IRECS, Momentum Bookroom, Koneksi Kristen, Koneksi Umum,
Komentar dan Saran. Bagi anda yang ingin mengetahui informasi tentang GRIIS secara
lengkap, maka anda harus kunjungi Situs ini.
•

GEREJA KRISTEN BERSINAR (GKB) JEMAAT SUKABUMI

==> http://www.gkbersinar.50megs.com/ Situs ini mengajak kita untuk mengenal sekilas
tentang GKB Jemaat Sukabumi. Salah satu kegiatan GKB adalah mengadakan
pelayanan penginjilan yang difokuskan kepada daerah Jawa-Barat, untuk menjangkau
mereka yang belum terjangkau. Pilihan halaman yang tersedia adalah: Tujuan,
Kegiatan, dan Photo Page untuk mendapat gambaran yang lebih jelas tentang GKB dan
pelayanannya.
•

GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) JEMAAT KASIH KARUNIA

==> http://www.geocities.com/kasihkarunia/ "Sungguh indah Kau Tuhan..." akan
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terdengar mengalun dari speaker komputer (tentu saja jika anda punya fasilitas
multimedia) ketika anda membuka halaman utama situs ini. Di dalamnya anda akan
mendapat informasi tentang pelayanan GBI Jemaat Kasih Karunia melalui halamanhalaman Sejarah, Misi/Visi, Pengurus, Kegiatan, Kesaksian, Renungan, Artikel, dan
Keuangan. Nah, tunggu apa lagi? Selamat berkunjung.

Pelayanan
•

AYUB - ASOSIASI YAYASAN UNTUK BANGSA

==> http://www.ayub.org/ AYUB (Asosiasi Yayasan Untuk Bangsa) merupakan sebuah
asosiasi interdenominasi yang dibentuk dengan tujuan dasar untuk menyatukan visi dan
misi Yayasan/Organisasi/Lembaga Kristen di Indonesia supaya mereka dapat menjadi
sumber/saluran berkat bagi orang-orang percaya. Halaman About; Vision and Mission;
dan Alamat Kontak ditampilkan secara menarik di Situs AYUB ini. Untuk informasi lebih
lanjut silakan berkunjung.
•

YPI - YAYASAN PULIHKAN INDONESIA (INDONESIAN RESTORATION
MINISTRIES)

==> http://www.geocities.com/Athens/Rhodes/1467/
==> http://welcome.to/indorest/ Yayasan Pulihkan Indonesia memfokuskan
pelayanannya untuk orang- orang yang tinggal di daerah pedesaan Indonesia.
Pelayanan yang mereka lakukan adalah Pembinaan Gereja di pedesaan, daerah
transmigrasi, dan pedalaman/masyarakat suku terasing, serta melayani masyarakat
yang terkena musibah (bencana alam, paceklik, dan akibat kerusuhan). Dalam Situs
YPI, selain informasi mengenai Berita, Jadwal, dan Para Pekerja YPI, anda juga dapat
menemukan informasi tentang program/aktivitas yang dilakukan YPI guna mendukung
pelayanan-pelayanannya.

Milis Publikasi
•

CERITA-KESAKSIAN

==> <cerita-kesaksian-subscribe@yahoogroups.com> [subscribe]
==> http://groups.yahoo.com/group/cerita-kesaksian/messages [Arsip]
Milis Cerita Kesaksian ini adalah milis terbuka yang ditujukan bagi para pengikut
Kristus, walau tidak tertutup kemungkinan bagi mereka yang belum menjadi pengikut
Yesus untuk bergabung. Tujuan dibukanya Milis ini adalah untuk memuliaan dan
meninggikan nama Tuhan. Milis yang bersifat satu arah dan dimoderasi ini akan
memposting kesaksian-kesaksian yang diharapkan bisa menguatkan iman anggotanya
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di dalam Yesus. Moderator akan membatasi jumlah posting yang akan didistribusikan
yaitu tidak lebih dari dua posting per hari. Nah, tunggu apa lagi, kirimkan segera
kesaksian anda yang memuliakan nama Tuhan supaya menjadi berkat bagi orang lain.

Milis Diskusi
•

PANTEKOSTA-NET [I]

==> i-kan-untuk-Pantekosta@xc.org
==> subscribe-i-kan-untuk-Pantekosta@xc.org
==> http://www.crosswinds.net/~pantekostanet/
==> http://gpdi.cjb.net/ Milis Pantekosta-Net adalah milis khusus untuk jemaat
Pantekosta di Indonesia. Melalui Milis yang dikelola oleh Budi Lewiyanto dan Hengky
Lie ini jemaat Pantekosta dapat saling tukar-menukar informasi tentang berbagai topik
kekristenan dan berita-berita lain yang up-to-date, khususnya di lingkungan jemaat
Pantakosta.
•

MILIS PI VIA INTERNET' PEMUDA/I GEREJA INJILI INDONESIA, AZUSA

==> youth_azusa@yahoogroups.com
==> youth_azusa-subscribe@yahoogroups.com
==> youth_azusa-owner@yahoogroups.com Milis 'Penginjilan via Internet' ini terbuka
untuk umum meskipun diprioritaskan buat anggota Gereja Injili Indonesia di Amerika.
Milis ini diharapkan menjadi wadah pelayanan demi penggenapan Amanat Agung
Kristus. Tujuan utama Milis ini adalah untuk menjangkau jiwa-jiwa, menguatkan iman
dan mengisi kehidupan rohani, agar kita boleh semakin bertumbuh dalam pengenalan
akan kekayaan Kristus.

Literatur dan Media:
•

BIBLE PATHWAY -- RENUNGAN SATU TAHUN

==> http://www.biblepathway.org/Indonesian/
==> http://www.biblepathway.org/Indonesian/TodaysDevotional.html
==> http://www.biblepathway.org/ Apakah anda ingin membaca bahan renungan harian
komplit selama setahun? Kunjungi Situs ini, karena di dalamnya terdapat bahan
renungan yang bisa anda lihat setiap hari dari Januari sampai Desember lengkap
dengan bacaan Alkitabnya. Selain itu ditampilkan juga saran doa, dan ayat hafalan
minggu ini. Asyik kan...? Dari halaman ini, anda juga dapat klik ke bagian Pengantar
Kitab (tergantung kitab apa yang menjadi bahan renungan hari itu).
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Cat.Red.: Situs Bible Pathway ini juga memuat bahan/bacaan dan Pengantar Kitab ...
simak reviewnya di kolom Alkitab.
•

REVIVAL REAL AUDIO-VIDEO PROGRAM

==> http://revivaltotalministry.or.id/realaudio/
Revival's Real Audio adalah salah satu program pelayanan Revival Total Ministry
Bandung yang diselenggarakan lewat internet. Program ini menampilkan Khotbah dan
Pujian yang dapat anda dengarkan secara alive. Dalam Situs ini, anda akan menjumpai
dua macam cara untuk mendengarkan, yaitu Streaming yang berfungsi apabila anda
ingin langsung mendengarkan khotbah secara online, dan Download apabila anda ingin
menyimpan dan men-download file ini dan kemudian didengarkan secara offline. Untuk
memudahkan, maka di sisi kiri Situs ini terdaftar judul-judul Khotbah dan Pujian yang
dapat anda pilih. Selamat mendengarkan!
•

LAGU DAN KOTBAH - GEREJA YESUS SEJATI (GYS)

==> http://www.gys.or.id/lagukotbah.asp
Dengan tampilan yang menarik dan menyejukkan, Situs Gereja Yesus Sejati
menyediakan halaman Lagu dan Kotbah yang bisa anda dengarkan secara langsung
jika anda memiliki Media Player. Selain didengarkan, beberapa lagu versi Mandarin
dalam halaman ini juga bisa anda download untuk didengarkan sewaktu-waktu tanpa
harus online lagi, menarik bukan? Silakan berkunjung.

Warna-Warni
•

EMPAT HUKUM ROHANI [I]

==> http://www.greatcom.org/indonesian/four.htm
==> http://www.greatcom.org/indonesian/ Halaman ini merupakan salah satu bagian
dari Situs Great Commission dalam bahasa Indonesia. "Sebagaimana ada hukumhukum alam yang mengatur alam ini, demikian juga ada hukum-hukum rohani yang
mengatur hubungan saudara dengan Tuhan Allah", demikian bunyi pengantar halaman
ini. Untuk belajar lebih lanjut tentang hukum- hukum rohani tersebut, segera kunjungi
halaman ini!
•

BANDUNG GAP HOMEPAGE (GAP BANDUNG PUSAT) [E]

==> http://www.gapzone.org/ Situs berbahasa Inggris ini adalah milik Jemaat GAP
(Generasi Anak Panah) Bandung Barat. Dalam Situs ini pengunjung akan mendapatkan
informasi lengkap tentang siapakah dan bagaimanakah Jemaat GAP Bandung,
informasi tentang Yayasan GAP, Informasi-informasi terbaru dari GAP, Kalender
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kegiatan, dan beberapa alamat kontak. Semua pilihan tersebut dapat anda temukan di
halaman utama dari Situs ini. Sekelumit informasi tentang Indonesia dan Bandung juga
dimuat di halaman utama tersebut.

Stop Press
•

AMERIKASERIKAT

Pada hari Selasa (11/9) telah terjadi tragedi terorisme di Amerika Serikat. Ada tempat
strategis menjadi sasaran yaitu masing-masing ditabrak oleh pesawat Boeing, yaitu
World Trade Center Twin Towers (Pusat Perdagangan Dunia -- keduanya hancur lebur)
di New York , Markas Departemen Pertahanan AS Pentagon dan Washington Mall.
Selain itu, masih ada 1 pesawat Boeing lain yang jatuh di bandara Somerset County,
Pittsburg yang belum diketahui tujuannya. Tragedi yang memakan ribu orang ini diduga
didalangi oleh kelompok teroris internasional. Sumber: berita di TV, surat kabar dan
internet
•

•
•

•

•

Berdoa dan mohon kepada Allah agar memberikan kesabaran dan
kebijaksanaan bagi pemerintah Amerika Serikat dalam memutuskan respon apa
yang harus diambil untuk mengatasi masalah tersebut.
Berdoa agar tragedi ini menolong masyarakat Amerika untuk lebih mendekatkan
diri pada Tuhan dan semakin mengerti rencana-Nya dibalik tragedi tersebut.
Doakan penduduk Amerika Serikat yang saat ini masih shock atas tragedi yang
baru saja menimpa mereka dan juga doakan para keluarga dari korban yang
meninggal dalam peristiwa itu.
Berdoa juga untuk pengaruh dari peristiwa itu bagi negara-negara di dunia
karena kemungkinan besar akan berdampak di bidang politik, ekonomi,
keamanan dan juga agama. Berdoa agar beberapa hari/minggu ke depan tidak
terjadi hal-hal yang buruk akibat peristiwa ini.
Doakan agar peristiwa ini mendorong gereja-gereja di dunia untuk terus berdoa,
khususnya bagi kelompok teroris yang belum terjangkau oleh Injil.

Diedit dari sumber: e-JEMMi edisi September 2001, Vol.4 No.36

Update Situs
Nama
E-Mail
URL
Nama
E-Mail
URL

: Gereja Keluarga Pantekosta Indonesia (Jemaat GPdI New York)
: gpdiny@
http://members.tripod.com/~GPdI_NY/
: Komentar: Kami mengirimkan ini untuk mengupdate gereja kami.
[Pdt. Tim Suwidji]
: Michael Lionardi
: dwichagi@
: http://www.perkifrankfurt.de
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Ini homepage PERKI (Persekutuan Kristen Indonesia) di Frankfurt am Main,
Jerman. Thx! :)

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

Surat Anda
Dari: "Billy N." <Yah-RaphaNet@>
>Halo staf e-konsel,
>Selamat atas akan diluncurkannya e-konsel. Kalau ada yang bisa saya
>bantu, silakan saja kontak, --cut->Sampai jumpa dan selamat bekerja.
>salam kasih, Billy N. Bandung
>http://medisnet.com
Dari: Ka Fung <ka_fung1@>
>hi, saya tertarik join staf, ngurusin e-konsel ini.
>so, how can i help ??
>salam, ka fung
Redaksi:
Terima kasih untuk Sdr. Billy dan Ka Fung atas kesediaannya untuk membantu
Publikasi e-Konsel. Dukungan dan doa anda memang sangat dibutuhkan agar
pelayanan e-Konsel menjadi berkat bagi masyarakat Kristen Indonesia. Bagi yang ingin
berlangganan e-Konsel, silakan anda mengirim e-mail ke: <subscribe-i-kankonsel@xc.org>
Dari: "Clair Black" <Clairirja@>
>Kami di STTWP Irian Jaya ada koreksi dan tambahan atas datanya
>Sekolah Tinggi Teologi Walter Post Jayapura
>Jl. Pos VII, P.O. Box 275, Sentani 99352, Irian Jaya
>Telp. 0967-593 319; 593 442
>Program Studi: D3 Sosiologi Agama; D3 Teologi; D3 PAK; S1 Teologi;
> S1 PAK; S1 Sosiologi Agama; S2 Gereja & Masyarakat;
> S2 PAK; S2 (Telp. 0967-593 349)
>Status S1 Terdaftar
>Cabang - Tapioca, Nabire, Irian Jaya
Redaksi:
Maaf sekaligus terima kasih untuk koreksinya. Mohon surat ini dapat diterima pembaca
ICW sebagai pengumuman dan pemberitahuan tambahan dari informasi ICW y.l.
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Salam Kasih
Salam Sejahtera.
Sejak tgl. 11 September 2001, dunia seakan memasuki lembaran baru... Boleh
dikatakan bahwa keadaan dunia dimana kita hidup ini tidak lagi sama seperti
sebelumnya. Selain keadaan yang memanas antara Amerika dan negara-negara Islam,
yang merasa dituduh sebagai sarang teroris, ada banyak hal lain yang ternyata ikut
memanaskan keadaan dunia kita, yaitu keprihatinan dunia akan kemungkinan
terjadinya resesi global yang pasti akan mengubah cara hidup dan tingkah laku
manusia.....
Sebagai orang Kristen kita perlu bertanya akan menuju kemanakah dunia kita ini?
Selain pengaruh ekonomi, kita juga perlu bertanya, apa pengaruh keadaan dunia saat
ini terhadap kekristenan? Siapkah kita menghadapi perubahan dunia yang sudah ada di
depan mata kita? Mengapa masih banyak orang Kristen yang tertidur? Akankah
gereja/orang Kristen menjadi semakin eksklusif dan menjauhkan diri dari dunia, ataukah
menjadi semakin terpanggil untuk masuk dan menjadi garam dan terang dunia?
Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan di atas menjadi perenungan kita bersama
sementara anda membaca sajian ICW edisi kali ini. Pikirkan perubahan apa yang
mungkin akan terjadi dalam dunia pelayanan elektronik Kristen di masa yang akan
datang. Renungkan juga bagaimana pelayanan elektronik Kristen Indonesia (Situs, Milis
Diskusi/ Publikasi, dll.) dapat memberi sumbangsih dalam mempersiapkan masyarakat
Kristen Indonesia untuk menghadapi perubahan-perubahan ini. Akhir kata, banyakbanyaklah berdoa karena saatnya sudah tiba untuk kita tidak lagi acuh terhadap
perubahan cepat yang terjadi di dunia sekitar kita ini.
Staf Redaksi
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AUDIO SCRIPTURES INTERNATIONAL - REAL AUDIO dan MP3

==> http://www.gospelcom.net/asi/
==> http://www.gospelcom.net/asi/audio.html
==> http://www.gospelcom.net/asi/text_only.html Audio Scriptures International
menyediakan sajian kutipan ayat-ayat pilihan dari Injil mengenai kehidupan dan
pelayanan Yesus dengan judul "A Portrait of Jesus - The Greatest Person Who Ever
Lived" dan "God's All Powerful Savior" yang telah diterjemahkan dalam berbagai
bahasa (termasuk bahasa Indonesia, bahasa Batak Toba, bahasa Jawa dan bahasa
Sunda). Keduanya tersedia dalam bentuk RealAudio (yang bisa didengarkan langsung
jika anda memiliki Player-nya) dan MP3 Audio yang bisa didownload. Real/MP3 Player
untuk keduanya juga bisa anda dapat dari situs ini.
•

"A Portrait of Jesus - The Greatest Person Who Ever Lived"

==>http://www.gospelcom.net/cgi-bin/ramhurl.ram?/asi/Indonesian.ra
==>http://media.gospelcom.net/asi/mp3/Indonesian.mp3
•

"God's All Powerful Savior"

==>http://www.gospelcom.net/cgi-bin/ramhurl.ram?/asi/GPS/RA/GPS_Batak_Toba.ra
==>http://media.gospelcom.net/asi/GPS/MP3/GPS_Batak_Toba.mp3
==>http://www.gospelcom.net/cgi-bin/ramhurl.ram?/asi/GPS/RA/GPS_Javanese.ra
==>http://media.gospelcom.net/asi/GPS/MP3/GPS_Javanese.mp3
==>http://www.gospelcom.net/cgi-bin/ramhurl.ram?/asi/GPS/RA/GPS_Indonesian.ra
==>http://media.gospelcom.net/asi/GPS/MP3/GPS_Indonesian.mp3
==>http://www.gospelcom.net/cgi-bin/ramhurl.ram?/asi/GPS/RA/GPS_Sudanese.ra
==>http://media.gospelcom.net/asi/GPS/MP3/GPS_Sudanese.mp3

Gereja dan Denominasi
•

GBI INJILI JEMAAT KEBAYORAN LAMA

==> http://gbinjili.freehomepage.com/ "Jemaat yang diberkati dan menjadi berkat di
jaman akhir" adalah visi GBI Injili Jemaat Kebayoran Lama yang tertera di halaman
utama Situs ini. Melalui menu di bagian kiri, anda bisa mendapat lebih banyak informasi
seputar kegiatan pelayanan gereja ini. Selain itu, di bagian bawah bisa anda dapatkan
sejumlah link ke Search Engines, Favorite Sites, Indonesian Churches, dan American
Churches.
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GPdI-NEW YORK

==> http://www.geocities.com/gpdiny/ Ingin mengenal GPdI New York? Silakan
berkunjung ke Situsnya yang menampilkan informasi tentang Jadwal Kebaktian dan
Kegiatan GPdI New York. Satu link yang tersedia akan membawa anda untuk
mengetahui Statement of Faith dari GPdI New York.
•

GKIM HOSANNA BANDUNG

==> http://www.geocities.com/gkimhosanna/
==> http://www.gkimhosanna.net/ Sejarah singkat [yang tidak terlalu singkat :-)] dari
GKIM Hosanna Bandung dapat anda baca langsung dari halaman pertama Situs ini.
Sedangkan informasi lainnya dapat anda simak dengan mengakses menu yang tersedia
di bagian atas seperti: Berita-berita Penting, Kumpulan Artikel-artikel Menarik,
Kumpulan Pesan-pesan, bahkan juga Ngobrol Online. Atau, anda juga boleh kirim saran
ke pembuat Situs ini melalui link yang tersedia.

Pelayanan
•

HOMEPAGE REMAJA GKI

==> http://members.tripod.com/~manuelito/remaja.htm Situs yang satu ini sarat dengan
informasi tentang remaja. Mulai dari Galeri Metode, Galeri Makalah, Tip Bina Remaja,
Serbaneka Persekutuan Remaja GKI, Kumpulan Lagu, Bahan Pembinaan Remaja,
Tutur Bijak, Cool Links, dsb. dapat anda jumpai dalam Homepage Remaja Gereja
Kristen Indonesia ini. Bagi anda yang muda-muda usia dan berkecimpung dalam
pelayanan remaja di gereja masing-masing, Situs ini perlu anda kunjungi, siapa tahu
ada dapat ide menarik untuk persekutuan remaja di gereja anda... :)
•

HARVEST BASKETBALL FELLOWSHIP

==> http://members.tripod.com/harvest_basket/ Situs ini milik Harvest Basketball
Fellowship, yaitu suatu persekutuan anak-anak Tuhan yang datang dari berbagai club
basket di Bandung. Di Situs ini, anda diajak untuk mengenal Harvest yang visinya
adalah menjangkau jiwa-jiwa yang belum kenal Yesus di kalangan para
pemain/penggemar olah raga bola basket dan mengenalkan Kristus kepada mereka.
Selain itu, halaman Berita dan halaman Foto & Kegiatan juga akan menambah
wawasan anda tentang mereka yang menyebut dirinya "anak-anak basket" ini.

Milis Publikasi
•

e-HUMOR

==> <subscribe-i-kan-humor@xc.org> Milis e-Humor adalah milis publikasi elektronik
yang diterbitkan melalui sistem I-KAN (Internet -- Kristen Alkitab Network), hadir pada
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setiap hari kerja (Senin-Jumat). Kerinduan Milis ini adalah menghibur dan mengisi
waktu luang anggota e-Humor dengan sajian humor-humor yang lucu, segar dan ringan,
dan tidak mengandung unsur pornografi atau SARA. Tapi yang membuat sajian humor
ini istimewa adalah karena setiap humor disertai dengan ayat-ayat Alkitab yang
mendukung sehingga selain terhibur kita juga bisa belajar makna dari humor-humor tsb.

Milis Diskusi
•

e-SISWA

==> List-Subscribe: <mailto:subscribe-i-kan-untuk-siswa@XC.Org>
==> List-Owner: <mailto:owner-i-kan-untuk-siswa@XC.Org>
==> http://members.tripod.com/~siswa/ Forum diskusi elektronik e-Siswa merupakan
tempat mangkal kawula muda untuk bertumbuh dan berbagi/sharing pergumulan dan
saling menguatkan iman sehingga terjalin persahabatan yang erat di antara kaum
remaja Kristen dari seantero Nusantara. Dalam beberapa hari terakhir ini para anggota
e-Siswa sedang sibuk mendiskusikan tentang pacaran. Bagi remaja yang ingin
bergabung dengan milis yang gemar pakai bahasa gaul ini, silakan kontak langsung
alamat di atas. Posting: 4-5 posting setip harinya.

Literatur dan Media:
•

KUMPULAN ARTIKEL KRISTEN DI SITUS LRII

==> http://www.lrii.or.id/artikel.htm
==> http://www.lrii.or.id/ Halaman ini merupakan salah satu bagian dari delapan bagian
utama yang terdapat dalam Situs Lembaga Reformed Injili Indonesia. Pada bagian
Artikel ini anda dapat membaca dan mendownload secara gratis 7 artikel teologis,
dengan cara meng-klik pada setiap judul artikel, antara lain "Christian Worldview 1 & 2",
"Mengenal Postmodern dan Pengaruhnya bagi Kekristenan", dsb. Nah, bagi anda yang
suka membaca artikel yang berisi kajian teologis, silakan berkunjung segera.
•

ARTIKEL KRISTEN DI SITUS KALAM KUDUS

==> http://www.geocities.com/kalam_kudus/artikel.html Halaman Situs ini menampilkan
kumpulan artikel Kristen dan juga beberapa kesaksian. Anda dapat langsung klik salah
satu judul artikel yang ada di bagian Daftar Isi, seperti "Berapa Jam Dibutuhkan untuk
Membaca Alkitab?", "ALKITAB Terbesar di Dunia", dsb.

Warna-Warni
•

P'NIEL FELLOWSHIP MELBOURNE

==> http://www.pniel.org/ Situs ini milik persekutuan PNIEL di Melbourne - Australia.
Diperlukan Netscape 4 atau IE 4 dan juga JavaScript serta Style Sheet enabled untuk
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mengunjungi Situs persekutuan P'NIEL yang bulan Agustus lalu merayakan ulang
tahunnya yang kedua. Salah satu tujuan Situs ini adalah untuk memperkenalkan visi
Persekutuan PNIEL, yaitu bertekad untuk membantu memenangkan jiwa-jiwa baru,
mengenalkan mereka kepada KRISTUS, dan menyalurkan petobat-petobat baru itu ke
gereja-gereja yang terpangil untuk melanjutkan pemeliharaan rohani mereka. Silakan
berkunjung!
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Artikel: Spiritualitas Krisis di Tengah Krisis Spiritualitas

Menilai spiritualitas seseorang tidaklah mudah. Bangsa kita kelihatannya "bangsa
agamis", tetapi yang terjadi seringkali ritus- ritus keagamaan menjadi lebih diutamakan
ketimbang penerapannya. Orang Kristen pun begitu: Kita sering menilai spiritulitas
seseorang dari penampilannya (spiritualitas perfoma). Asal sudah melakukan ritus- ritus
(seperti ibadah Minggu, persekutuan, berdoa, saat teduh), maka spiritualitasnya
dianggap sudah beres. Ia sudah dianggap 'rohani'. Benarkah itu?
Banyak remaja bisa menjalani spiritualitas performanya dengan baik, tetapi melupakan
tanggung jawab sehari-hari mereka. Misalnya: begitu rajin melayani di gereja, tetapi
menelantarkan tugas studi atau tidak peduli pada keluarganya. Atau remaja rajin
beribadah, tetapi ketika harus menghadapi persoalan hidup yang ruwet, mereka
'melarikan diri'. Pelarian diri ini bisa berbentuk: a. Merusak diri sendiri dan orang lain
(mabuk-mabukkan, narkoba, dsb.) b. Mencari penghiburan ke "Atas", tetapi
menghindari persoalan. Kedua hal di atas intinya sama: lari dari kenyataan. Gejala ini
banyak muncul di kalangan remaja, maka bisa dibilang spiritualitas remaja terancam
krisis! Spiritualitas seseorang mestinya tergerak dari dalam, mengalir dalam performa,
dan menggerakkan seluruh aspek kehidupan.
Spiritualitas performa bukanlah spiritualitas sejati. Di tengah krisis spiritualitas kita
memerlukan Spiritualitas Krisis, artinya menjadikan krisis hidup sebagai proses
pembentukan spiritualitas, yang membuat kita semakin matang dan menjadi berkat bagi
orang lain. Pengalaman Daud ketika dikejar-kejar oleh Saul dan bersembunyi di gua
Adulam (1 Samuel 22:1-5) dapat memperjelas pengertian ini.
Waktu itu Daud sedang mengalami krisis hidup. Dia sudah melakukan yang baik bagi
Saul dan kerajaannya, tetapi imbalannya ia diancam pedang dan kematian. Memang
Daud takut, tetapi keadaan ini justru membentuk pribadinya menjadi makin kokoh. Ia
makin terarah penuh kepada Allah. Bahkan ia menjadi berkat kepada orang lain yang
sedang dalam kesukaran (ayat 2-3).
Spiritualitas sejati teruji pada saat kita menghadapi krisis hidup. Ketika remaja
diperhadapkan pada aneka problem, ia dapat mengarahkan diri pada pimpinan Tuhan,
tidak lari dari kenyataan.
Sumber: Derap Remaja, Tahun V Semester 2, Juli - Desember 2001

Stop Press
•

EDISI PERDANA Milis Publikasi e-Konsel (1 Oktober 2001)

Good News!! Good News!! Good News!!
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Puji Tuhan, Publikasi e-Konsel Edisi Perdana terbit tepat tgl. 1 Oktober 2001. Bagi
teman-teman yang sudah subscribe akan mendapat kiriman rutin e-Konsel dua kali
dalam sebulan, yaitu setiap tgl. 1 dan 15. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan
doa yang anda berikan selama ini bagi publikasi e-Konsel. Bagi anda-anda yang belum
daftar, buruan mendaftar, ya. Inilah alamat untuk bergabung:
< susbscribe-i-kan-konsel@xc.org >
Selain itu, Tim Redaksi e-Konsel juga mengundang Gereja/Yayasan Kristen/Lembaga
Kristen Indonesia, yang memiliki pelayanan di bidang konseling, untuk
mempromosikannya melalui publikasi e-Konsel. Kami yakin informasi pelayanan anda
sangat dibutuhkan oleh masyarakat Kristen di sekitar anda. Silakan kirim deskripsi
singkat (Visi, Misi, Tempat dan Jam pelayanan Konseling tsb.) di alamat:
< info-konsel@sabda.org >

Tim Redaksi e-Konsel juga menerima sumbangan bahan (artikel/tips, dll.) yang
berhubungan dengan pelayanan konseling untuk dimuat di Publikasi e-Konsel. Untuk itu
silakan kirim ke:
< submit-konsel@sabda.org >
Untuk semua kerjasamanya kami mengucapkan terima kasih. Selamat bergabung di
Milis Publikasi e-Konsel !!!

Update Situs
Nama
E-Mail
URL
Komenta
r

: Boby Arya
: bobyarya@
: http://www.gpmaranatha.cjb.net
: Shalom saya hanya ingin mendaftarkan Nama Situs Gereja Protestan di
Indonesia bagian Barat (GPIB) yang setelah saya Lihat di situs ini tidak ada
yaitu: SITUS TERKAIT GPIB LAINNYA :
1. GPIB Kelapa Gading Jakarta
==> http://www.geocities.com/gpibkelapagading/
2. BPK GP GPIB Bethel Bandung
==> http://www.geocities.com/gpbethel/insideGP.htm
3. GPIB Zebaoth Bogor
==>
http://www.geocities.com/gpibzebaothbogor/Zebaoth_Bogor_Indonesi
a.htm
4. BPK GP Immanuel Surabaya
==> http://www.geocities.com/gpimmanuelsby/night_vision.html
5. GPIB Sion
==> http://www.geocities.com/jay_and_me/rel/gpsion/index.html
6. GPIB Ebenhaezer Jakarta
==> http://www.gpibebenhaezer.cjb.net/
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7. BPK GP GPIB (Situs Resmi)
==> http://www.gpgpib.org
8. Milis GP2000 (Milis Resmi BPK GP GPIB)
==> http://www.milis.gpgpib.org
9. BPK GP GPIB Margo Mulyo Yogyakarta
==> http://city.bolehmail.com/~GEPE_MARGAMULYA
10. GPIB (Situs Resmi)
==> http://www.geocities.com/gpib3010
11. GPIB Pniel Balikpapan
==> http://www.geocities.com/pniel_bpp/main.html
12. BPK GP GPIB Maranatha di Denpasar
==> http://www.gpmaranatha.cjb.net

Tuhan Memberkati Gerak dan Langkah Pelayanan Kita Bersama Boby Arya,
GPIB Maranatha <http://www.gpmaranatha.cjb.net> {{{!}}}
Nama
: Siswi Turana
E-Mail
: siswiturana@
URL
: http://www.sangkakala.org/
Komenta : Radio Sangkakala adalah satu-satunya radio rohani di Surabaya yang
r
menyiarkan beragam programa rohani dengan jam siar Pk. 05.00 - 24.00
WIB. Visi yang dibawanya adalah menjadi radio terbaik dalam
menyampaikan Kabar Baik untuk sesama umat manusia. Sedangkan
misinya adalah menjadi berkat bagi kehidupan keluarga melalui programa
edukasi dan lagu-lagu pujian.
[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
•

Pembakaran GKP Kalaksanan dan Gereja Advent Kalaksanan Tasikmalaya
Pada hari Minggu malam, 16 September, GKP Kalaksanan dan Gereja Advent
Kalaksanan (120 km selatan Tasikmalaya) menjadi korban tindak kekerasan.
Selain kedua gedung gereja tersebut ada 27 rumah (anggota GKP Kalaksanan)
yang juga habis terbakar dan 3 rumah yang dirusak berat. Sementara itu, warga
gereja GKP Kalaksanan sekarang mengungsi di dekat Kalaksanan.

•

Mohon dukungan doa untuk jemaat GKP Kalaksanan dan Gereja Advent
Kalaksanan yang saat ini terpaksa mengungsi. Mohon kiranya Tuhan
memelihara dan memberi kekuatan kepada mereka.

•

Doakan kiranya kasih Tuhan senantiasa menyertai mereka, sehingga Jemaatjemaat Tuhan ini tidak menyimpan kemarahan dan kepahitan.

•

Doakan agar Tuhan memberi bijaksana kepada pemerintah setempat, aparat
keamanan dan masyarakat lingkungan untuk menangani masalah yang terjadi
dengan baik dan benar.
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Sumber: Fwd dari Milis CyberGKI <owner-i-kan-untuk-CyberGKI@xc.org>; e-JEMMi
September 2001, No.37 <subscribe-i-kan-misi@xc.org>

Surat Anda
Dari: "Y. Paulus Suyanto M." <ypsm@>
>Salam sejahtera dalam Kristus,
>Saya hendak meminta tolong dari rekan-rekan sekalian apakah ada
>yang mengetahui situs yang berisi acara-acara dinamika kelompok/
>games yang memiliki tujuan (tidak sekedar 'fun'). Terima kasih
>sebelumnya.
Redaksi:
Salah satu yang anda bisa lakukan adalah dengan mengunjungi Situs Homepage
Remaja GKI (lihat reviewnya di Kolom Pelayanan) karena setahu kami ada gamesgames yang menarik. Cara yang lain adalah: "Tanya saja kepada Galileo.... eh .... tanya
pembaca ICW...." Nah, apakah ada pembaca ICW yang mengetahui informasi yang
ditanyakan Sdr. Paulus ini? Kalau ada silakan kirim infonya ke: <staf-ICW@sabda.org>.
Trims banget.
Dari: iwantoh@i
>Alamat situs GBIA Graphe sekarang berubah yang dulunya di
>http://centrin.net.id/~morzo dan sekarang telah menjadi
>http://www.geocities.com/gbiagraphe. Situs tersebut telah banyak
>mengalami perubahan dan perbaikan. Sebagai web master dari situs
>tersebut saya menyarankan pengunjung SABDA untuk meluangkan waktunya
>untuk menjelajahi situs ini dan saya yakin pasti ada manfaatnya
>untuk lebih memahami dan mengenal sang juru selamat kita yaitu Yesus
>Kristus Tuhan kita yang telah menebus dosa kita semua yang percaya
>dan bertobat. SELAMAT MENIKMATI!!!
Redaksi:
Thanks atas kiriman infonya. Kok nggak sekalian bikin reviewnya, supaya bisa dimuat
langsung di ICW :)?? Bagi pembaca ICW yang ingin melihat perubahan-perubahan
dalam Situs GBIA Graphe, jangan salah alamat ya ... pakai alamat baru seperti yang
disebutkan Sdr. Iwantoh di atas.
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Salam Kasih
Salam dalam Kasih Kristus.
Perkembangan situasi dunia pada tahun-tahun terakhir ini kelihatan sangat tidak
menguntungkan, khususnya bagi anak-anak. Mari kita simak berita yang dikeluarkan
oleh United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam "Extracted from
Refugees," Volume 1, Number 122, 2001, yang memberikan sekilas gambaran tentang
kondisi anak-anak di dunia:
•

AIDS telah membunuh lebih dari 3,8 juta anak dan membuat 13 juta

anak yang lain menjadi yatim piatu. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini, HIV/AIDS
telah menjadi ancaman terbesar bagi anak- anak, khususnya di negara yang telah
diporak-prandakan oleh perang. Di negara yang terkena dampak paling buruk,
diperkirakan setengah dari jumlah anak yang berumur 15 tahun akan mati karena
penyakit. Pada tahun 1998 negara donor mengalokasikan $300 juta untuk memerangi
AIDS, meskipun dana yang dibutuhkan sebenarnya kurang lebih sejumlah $3 Milyar.
•

Lebih dari 67.000 anak-anak dipertemukan kembali dengan keluarganya di
daerah Great Lake Afrika pada tahun 1994 - 2000 berkat program "global tracing"
yang diatur oleh organisasi- organisasi humanitarian.

•

Kira-kira 1,2 milyar orang di seluruh dunia bertahan hidup dengan biaya kurang
dari $1 setiap hari. Separuh dari mereka adalah anak- anak.

•

Sepuluh juta anak-anak dibawah umur lima tahun mati setiap tahun, kebanyakan
disebabkan oleh penyakit yang tidak dapat dicegah, yaitu salah makan dan
kurang gizi.

[Sumber: CMDNet, New Zealand.]
Cukup menyedihkan bukan? Nah... bagaimana kita bisa ambil bagian untuk mengurangi
masalah yang dihadapi anak-anak generasi ini? Selain harus ikut terlibat dalam
memberikan bantuan sosial, kita juga harus menolong anak-anak tsb. dengan
memberikan pelayanan rohani. Oleh karena itu, beberapa informasi dalam edisi ini
merupakan sajian untuk mengingat anak-anak di sekitar kita dan bagaimana kita dapat
memberikan pelayanan rohani bagi anak-anak. Selain itu hal yang juga sangat penting
adalah untuk mengingat anak-anak kita sendiri. Sudahkah kita memberikan perhatian
dan pemeliharaan, baik secara fisik maupun mental dan rohani?
Selamat melayani,
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Staf Redaksi
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==> http://www.parokinet.org/docs/bible.html
==> http://www.parokinet.org/ks/ Kitab Suci Elektronik ini (PB dan sebagian PL)
ditayangkan dengan tujuan untuk membantu anda dalam melakukan refleksi/referensi
pribadi. Tersedia dalam bahasa Indonesia (versi Terjemahan Baru), namun sayang
bagian PL belum lengkap. Juga ada akses ke Alkitab bahasa Inggris (versi NIV) dari
GospelCom. Tapi sebagai catatan dari situsnya, dikatakan ketepatan isinya tidak
dijamin.
==> http://www.gospelcom.net/bible?language=English&version=NIV

Gereja dan Denominasi
•

GBI JEMAAT KASIH KARUNIA [I]

==> http://www.geocities.com/kasihkarunia/ Gembala Jemaat GBI Kasih Karunia,
mengharapkan Situs ini dapat menjadi berkat bagi semua pengunjung, hal tersebut
diungkapkannya dalam kata sambutan di halaman utama Situs GBI Kasih Karunia.
Untuk menjelajahi Situs ini, disediakan menu Sejarah, Misi/Visi, Pengurus, Kegiatan,
Kesaksian, Renungan, Artikel, dll.
•

INDONESIAN CHRISTIAN CHURCH -- ANN ARBOR (ICC-AA) [E]

==> http://www.umich.edu/~iccaa/ Indonesian Christian Church -- Ann Arbor (ICC-AA)
adalah sebuah gereja Indonesia yang berfokus untuk membentuk pemimpin-pemimpin
Kristen baru. Untuk mengetahui tentang sejarah dan misi dari ICC-AA, silakan akan
berkunjung ke alamat Situs di atas dan menuju ke bagian Sejarah. Jelajahi juga bagianbagian lain yang tersedia dalam untuk melihat artikel-artikel, ringkasan khotbah, atau
link ke Situs-situs lainnya.
•

LOMA LINDA INDONESIAN SEVENTH-DAY ADVENTISTS (SDA) CHURCH [E]

==> http://www.llisdac.org/ Di halaman utama Situs gereja Loma Linda Indonesian SDA
ini, anda dapat menjumpai informasi mengenai Sabbath Legend (Buletin), Church
News, Church Activities, Articles, dan Hot Links. Selain itu, Situs gereja yang berlokasi
di California ini juga menyediakan bahan Bible Study, dan bahkan bahan khotbah
(Sermon). Nah... silakan berkunjung.

Pelayanan
•

EUNIKE [I]
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==> http://www.geocities.com/~eunike-net/ Situs Eunike merupakan kumpulan arsip
Buletin Eunike, buletin yang ditujukan untuk pembinaan iman anak. Sampai saat ini
sudah ada 21 edisi yang sudah diarsipkan dalam Situs ini. Masing-masing edisi berisi:
artikel-artikel, pedoman praktis dan sejumlah informasi Alkitabiah yang akan membantu
orangtua dan para pendidik dalam mendidik iman anak-anak. Salah satu bagian dalam
EUNIKE edisi 15 kami ditampilkan pada kolom ARTIKEL dalam edisi ini.
•

SEKOLAHMINGGU.NET [I]

==> http://www.sekolahminggu.net/ Melalui halaman-halaman Cerita Alkitab, Quiz
Alkitab, Renungan, dan Tanya Jawab dalam Situs SekolahMinggu.Net, anak-anak
dapat belajar Alkitab sambil bermain. Anak-anak bisa tahu lebih banyak tentang ceritacerita dalam Alkitab dan bahkan dapat juga mengikuti lomba Quiz Alkitab. Tertarik untuk
berkunjung?
•

SEKOLAH MINGGU GIA EL-SHADDAI [I]

==> http://www.giaelshaddai.org/sekolahMinggu_MainMenu.htm
==> http://www.giaelshaddai.org/ Halaman ini merupakan salah satu dari 12 bagian
yang terdapat dalam Situs Gereja Isa Almasih (GIA) El-Shaddai, yang berlokasi di Long
Beach, CA. Halaman Sekolah Minggu terdiri atas 5 bagian yaitu: Kegiatan Sekolah
Minggu El-Shaddai, Definisi Sekolah Minggu, Permainan Sekolah Minggu, Pertanyaan
Anak, dan Anak-anak & Tuhan Yesus. Untuk mengakses halaman Sekolah Minggu ini
cukuplah mudah -- anda tidak harus lebih dulu mendownload "Shockwave/Flash plugin" yang anda perlukan untuk mengakses halaman utama dari Situs gereja ini.

Milis Publikasi
•

e-BINAANAK [I]

==> http://www.sabda.org/binaanak/ (Arsip e-BinaAnak)
==> <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org> Tanpa terasa Natal sudah di ambang pintu!
Halo guru-guru Sekolah Minggu.... apakah anda sedang "sibuk" mencari-cari ide untuk
mempersiapkan Natal? Tentu! Ikuti Milis Publikasi Mingguan untuk Guru Sekolah
Minggu "e-BinaAnak" karena beberapa edisi yang akan terbit di bulan Oktober,
November, dan Desember nanti akan membahas tentang beberapa acara Natal, antara
lain Drama Natal, Cerita Natal, Cerita Boneka, dsb. Bagi Guru Sekolah Minggu dan
pelayan anak yang yang ingin dapat e-publikasi ini setiap minggu, silakan
subscribe/berlangganan ke milis publikasi e-BinaAnak.
[[Cat. Red.: e-BinaAnak edisi 048 menyajikan sebuah Drama Natal "Kelahiran Yesus"
yang diambil berdasarkan teks dalam Injil Lukas.]]
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Milis Diskusi
•

e-BINAGURU [I]

==> Subscribe: < subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org >
==> < i-kan-BinaGuru@xc.org > Milis e-BinaGuru telah genap berusia 1 tahun pada
bulan September yang lalu. Kehadiran Forum Diskusi Milis ini sangat nyata manfaatnya
bagi guru-guru Sekolah Minggu (SM) di Indonesia. Selain karena Milis ini menjadi satusatunya tempat untuk berbagi informasi di antara guru SM [400+], Milis ini juga telah
menjadi tempat dimana guru-guru dapat berbagi ide dan pengalaman melayani anakanak. Dalam beberapa hari terakhir ini, para anggota milis sedang membahas tentang
persiapan natal Sekolah Minggu, mulai dari acara sampai ke hadiah yang akan
diberikan pada anak-anak. Nah... bagi para guru SM yang belum bergabung, silakan
mendaftar sekarang.

Literatur dan Media:
•

RENUNGAN HARIAN -- GLORIA CYBER MINISTRIES [I]

==> http://www.glorianet.org/rh/
==> http://www.glorianet.org/
==> Subscribe e-RH: <subscribe-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org> Halaman Situs
ini menampilkan sebuah kalendar yang dipakai untuk mengakses bahan Renungan
Harian (e-RH) bulan Oktober. Dengan meng- klik salah satu tanggal maka anda akan
mendapat bahan renungan untuk tanggal tsb. Selain menyediakan bahan Renungan
Harian Situs milik Gloria Cyber Ministries ini juga menyajikan info penjualan buku-buku
terbitan Yayasan Gloria, dll. Situs ini juga memberikan informasi tentang KJDN,
Konsultasi, Taman Bacaan, dll. Direktori Servis juga tersedia, isinya 1 halaman daftar
alamat-alamat URL.
•

KUMPULAN RENUNGAN -- PONDOK RENUNGAN [I]

==> http://www.pondokrenungan.com/ Untuk mengenal "Pondok Renungan", anda
dapat mengakses Situs pada halaman Sekilas Pandang dan juga Asal Usul yang
terdapat di halaman utamanya. Selain itu, Situs ini juga menyajikan Kumpulan
Renungan, Kumpulan Cerita Iman, Kumpulan Kesaksian, Kumpulan Tokoh Iman, Lagu
& Pujian, dan juga Forum Diskusi. Di halaman Kumpulan Renungan, terdapat 103
koleksi artikel yang berisi renungan. Untuk memudahkan anda, dalam Situs ini
disediakan juga fungsi pencari artikel dengan cara mengetikkan kata kunci yang anda
kehendaki. Selamat menjelajahi Situs ini dan selamat menikmati artikel-artikel/
kesaksian/cerita iman yang telah disediakan.
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Warna-Warni
•

PMK STT TELKOM - SEKOLAH TINGGI TEKNIK TELKOM BANDUNG

==> http://www.angelfire.com/id/pmkstttelkom/
Ketika mengunjungi Situs ini, anda akan diajak untuk mengenal PMK STT Telkom
melalui halaman-halaman: Visi dan Misi, Struktur Organisasi, Kegiatan, dan Alumni.
Selain itu terdapat juga informasi lain, yaitu tentang Kelompok Kecil, Natal, Buletin
PMK, Pelayanan Ekstern, Mailing List, dan Dana PMK (sampai saat ini masih dalam
taraf taraf pembangunan).

Artikel:Satu Jam Saja
Sebelum membaca cerita pendek di bawah ini, mari kita (sebagai orang- tua dan
pendidik) bersama-sama merenungkan dan menjawab pertanyaan ini dengan jujur:
"Berapa banyak waktu yang anda luangkan untuk bersama-sama dengan anak-anak
anda?"
Selamat membaca!
Seorang pria yang kembali terlambat pulang dari kerja, dalam keadaan letih dan lesu,
menemukan putranya yang berusia 5 tahun sedang menantinya di depan pintu.
"Papa, bolehkah saya menanyakan sesuatu?"
"Tentu, Nak. Apa yang ingin kau tanyakan?" jawab pria tersebut.
"Papa, berapa jumlah uang yang Papa peroleh dalam satu jam?"
"Itu bukan urusanmu! Mengapa kamu bertanya seperti itu?" kata pria tersebut dengan
marah.
"Saya hanya ingin tahu. Tolong beritahukan berapa uang yang Papa peroleh dalam satu
jam?" tanya anak itu.
"Baiklah, bila kamu benar-benar ingin tahu. Papa mendapat $20 per jam."
"Oh," anak itu mengangguk-anggukkan kepalanya. Kemudian dia memandang kembali
kepada pria tersebut dan berkata, "Papa, bolehkah saya meminjam $10?" Dengan
marah ayahnya menjawab,
"Bila kamu hanya ingin tahu berapa jumlah uang yang papa peroleh dalam satu jam
agar kamu dapat meminta uang untuk membeli suatu mainan konyol atau mainan tak
berguna lainnya, lebih baik sekarang juga kamu pergi ke kamarmu dan tidur. Pikirkan
kembali mengapa kamu menjadi begitu egois. Papa letih, bekerja keras berjam-jam
setiap hari, dan tidak ada waktu untuk permainan anak-anak seperti itu."
Dengan diam anak kecil itu pergi ke kamarnya dan menutup pintu. Pria tersebut
kemudian duduk dan semakin bertambah marah saat ia memikirkan tentang pertanyaan
putranya. Betapa beraninya ia bertanya seperti itu hanya untuk memperoleh sejumlah
uang. Setelah beberapa jam, amarahnya menyurut dan ia mulai berpikir mungkin ia

248

ICW 2001

telah bersikap terlalu keras terhadap putranya. Lagipula putranya jarang meminta uang
kepadanya. Pria tersebut berjalan ke kamar putranya dan membuka pintu kamar.

"Engkau sudah tidur, Nak?" tanya pria tersebut.
"Belum, Papa, saya masih terjaga," jawab anak itu.
"Papa baru saja berpikir, mungkin Papa terlalu keras terhadapmu tadi," kata pria
tersebut.
"Hari ini Papa sangat lelah dan tanpa sadar Papa menjadi cepat marah. Ini uang $10
yang kamu minta." Anak itu segera bangun dan berseru dengan riang,
"Oh, terima kasih, Papa!" Kemudian ia membalikkan bantalnya dan mengambil
sejumlah uang yang ada di bawahnya. Melihat bahwa putranya telah memiliki uang, pria
tersebut menjadi marah lagi.
"Mengapa kamu menginginkan uang lagi, padahal kamu sudah memilikinya?" tanya
ayahnya dengan jengkel.
"Karena uang saya belum cukup, tapi sekarang sudah cukup." jawab anak tersebut.
Dengan perlahan anak itu menghitung uangnya dan kemudian memandang kepada pria
tersebut.
"Papa, saya sudah mempunyai uang $20. Sekarang, bisakah saya membeli satu jam
dari waktu yang Papa miliki?"
Sumber: Diambil dan diedit dari salah satu artikel EUNIKE No. 15, Januari - Maret 1999;
http://www.geocities.com/~eunike-net/

Stop Press
Teka-Teki Heboh dari Milis E-Humor :)
Kami yakin banyak pembaca ICW sudah tahu tentang Milis e-Humor.... Tapi... yang
mungkin anda belum tahu adalah mulai bulan Oktober ini, setiap Hari Senin, e-Humor
punya "TEKA-TEKI HUMOR MINGGU INI"! Pelanggan Milis ini bisa ikut berpartisipasi
dengan menjawab dan mengirimkannya agar pembaca lain ikut mengetahui dan
menerima semua jawaban teka-teka tsb. pada hari Senin berikutnya. Nah... hebohnya
... anda akan dibuat ketawa terbahak-bahak membaca jawaban-jawaban mereka....
karena jawaban-jawaban tsb. bukan hanya cerdik tapi ada juga yang lucu, bahkan ada
yang aneh bin ajaib...!!!!???
Ingin ikutan ketawa agar stress anda sedikit turun...??? Cepetan daftar dong....caranya
kirimkan email kosong ke :
< subscribe-i-kan-humor@xc.org >

Update Situs
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Nama
E-Mail
URL

: Rodzer Jaimis
: zer_21@
: http://www.yourchristianhome.com/worship.phtml
semoga pencari2 lain dapat menemukan halaman web untuk lagu rohani
Komentar :
dengan lebih mudah!!! Tuhan memberkati.
Nama
E-Mail
URL

: Destri Elita
: dx3@
: http://tiberias.cjb.net
Saya selaku web designer untuk GBI Tiberias Ministry hanya ingin
Komentar : melaporkan kalau sekarang official website kami berada di
http://tiberias.cjb.net Trima kasih God bless
[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]

Surat Anda
Catatan Redaksi:
Kolom SURAT ANDA kali ini akan memuat beberapa surat yang kami terima
sehubungan dengan informasi tentang GEREJA/PERSEKUTUAN KRISTEN di Luar
Negeri. Nah... kami yakin pembaca ICW dapat menyalurkan informasi ini kepada
mereka-mereka yang membutuhkan.
•

GEREJA MISI INDONESIA DI FRANKFRUT (GMIF)

==> http://www.gmif.8m.com/
Dari: "GMIF" <gmif@>
>Syalom rekan-rekan sekerja Allah di ICW,
>Terima kasih untuk ICW-Edisi 108 ttg. Persekutuan di luar negeri
>yang sangat penting untuk memberikan informasi bagi mereka yang
>study atau berdomisili di Luar negeri. Kami dari GEREJA MISI
>INDONESIA DI FRANKFURT (GMIF) juga ingin memperkenalkan diri kepada
>masyarakat Indonesia di manapun berada. Kami akan berterima kasih
>sekali jikalau redaksi ICW dapat memasukkan kami ke daftar Gereja
> di luar negeri di situs ICW.
>GMIF lahir di Frankfurt-Germany sejak tahun 1993 untuk menjawab
>kebutuhan misi setempat akan penggembalaan, pemuridan dan
>penjangkauan jiwa-jiwa di kota Frankfurt dan sekitarnya serta
>kebutuhan misi ke Indonesia. GMIF adalah gereja lokal Indonesia di
>Frankfurt am Main, Jerman, yang merupakan anggota dari Persekutuan
>Pelayanan Gereja-Gereja Indonesia (PPGI)-Eropa dan telah melahirkan
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>pos-pos misi a.l. di Maastricht (Nederland), Eindhoven (Nederland,
>bekerjasama dengan Gereja Kasih Kristus-Den Haag), Mannheim
>(Germany) dan Braunschweig (Germany). Ibadah raya setiap Minggu di
>kota Frankfurt diselenggarakan di Ev. Gemeinschaft, Schulstr. 52,
>60594 Frankfurt/M, Pk. 15.30. Untuk dapat mengenal lebih dekat
>jemaat berhati misi ini dengan seluruh kegiatannya baik di pusat
>maupun di pos-pos misi yang ada, silakan anda mengunjungi web-site
>kami di: http://www.gmif.8m.com/
>Di sana dapat dilihat juga sejarah, visi misi, kegiatan-kegiatan,
>cuplikan-cuplikan kotbah, Renungan, Kesaksian, Foto-foto, dsb.
>yang kiranya dapat menjadi berkat bagi saudara-saudara seiman di
>manapun berada. Kami akan sangat berterima kasih sekali bila
>informasi ini dapat diperkenalkan oleh ICW kepada saudara-saudara
>seiman di lingkungan ICW. Tuhan kiranya memberkati kerjasama kita!
>Dalam kasih & pelayananNya, Pdt. S. Obadja S.Th.
•

GEREJA INTERDENOMINASI INJILI INDONESIA-TOKYO

==> http://www.giii-japan.tripod.com/
Dari: ayub Abner <yu6a@>
>Terima Kasih atas ICW. Oleh karena melalui jalur ini kita dapat
>menguatkan satu dengan yang lain didalam Tuhan bahkan juga kita
>dapat menolong satu dengan yang lain, secara khusus dalam
>informasi tentang gereja.
>Kami ingin menginformasikan berkaitan dengan pertanyaan saudari
>Windy tentang Gereja di Jepang, dimana sekarang ini ada Gereja
>Interdenominasi Injili Indonesia-Tokyo yang berkedudukan di
>Tokyo-Dekat Stasiun Ebisu. Yang sudah berdiri sejak tahun 1989.
>Kalau untuk informasi lebih lengkap tentang gereja ini
>tolong buka Homepage: giii-japan.tripod.com
•

KYOTO CITY CHURCH

==> http://www.kyotocitychurch.org/
Dari: "Steven Setiawan" <stevensetiawan@>
>Salam dalam kasih Tuhan Yesus.
>Saya adalah pembaca Renungan Harian dan Mailing List. Terimakasih
>buat informasi dan renungannya yang tiap hari menguatkan saya.
>Nama saya Steven Setiawan dan tinggal dan sedang belajar
>di Kyoto. Pelayanan gereja saya di Kyoto yaitu di Kyoto City
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>Church. Tolong sampaikan pesan saya bagi pelajar Indonesia yang
>datang ke daerah Kansai di Jepang yaitu Kyoto, Osaka, Kobe dan
>Nara. Saya mempunyai informasi tentang gereja di sana. Juga buat
>mereka yang datang ke Nagoya, saya punya informasi ttg gereja di
>sana, karena saya pernah tinggal di sana. Untuk mereka yang bisa
>membaca tulisan Jepang dan men-download IME Japanese dari Internet
>Explorer bisa mencari informasi di http://www.jap/
>Bagi mereka yang datang ke Shizuoka prefecture, di sana ada
>pertanyaan pelayanan oleh mahasiswa Indonesia yang merupakan teman>teman sepelayanan saya selama di Indonesia. Di Jepang, Tuhan juga
>sedang bekerja untuk Revival. Puji Tuhan.
>Sampai sekian dulu surat saya, dan silahkan untuk menghubungi saya
>untuk informasi lebih lanjut.
•

GIII JEMAAT SUZUKA

==> http://www.geocities.com/suzuka_gi3/
Dari: GIII Jemaat Suzuka <suzukagi3@>
>Salam
>Gereja Interdenominasi Injili Indonesia (GIII) Suzuka adalah gereja
>interdenominasi berbahasa Indonesia yang merupakan cabang dari GIII
>Tokyo. GIII Suzuka adalah persekutuan orang-orang Indonesia di
>pusat kota industri Honda, Suzuka (sirkuit F1).
>GBU, GIII Suzuka
•

GEREJA REFORMED INJILI INDONESIA DI SINGAPURA

==> http://www.grii-singapore.org/
Dari: Wilson Hidayat <whidayat@>
>Shalom
>Situs Gereja Reformed Indonesia di Singapura :
>
==> http://www.grii-singapore.org/
>GBU, Wilson
•

GEREJA INJILI INDONESIA VANCOUVER CANADA

==> http://www.gii-net.org
Dari: Gereja Injili Indonesia Vancouver Canada <redaksi@>
>Salam
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>Ini adalah Situs dari GII Vancouver Canada yang berlokasi di:
>6311 Prince Albert St., Vancouver, B.C. Canada :
>
==> http://www.gii-net.org
>Kiranya dapat menolong, GII
•
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GKI DI SAN JOSE

==> http://www.gkisj.org/
Dari: Timotius Tjahjadi <timmyt@> >
>Hallo,
>Saya ingin meng-update informasi mengenai GKI di San Jose. Website
>yang terbaru adalah
>
==> http://www.gkisj.org/
>Jika ada pertanyaan, silahkan untuk menghubungi saya.
>Harap maklum adanya.
•

GII DI SAN FRANCISCO

==> http://www.giisf.truepath.com/
Dari: Yochention Saritoh <yochention@>
>Gereja Injili Indonesia di San Francisco, tolong dimasukan sebagai
>daftar gereja di luar negeri. Untuk keterangan lebih lanjut, bisa
>di lihat di website gereja or contact me Thank you !
>
==> http://www.giisf.truepath.com/
Redaksi:
Kami, staf Redaksi ICW, mengucapkan terima kasih banyak untuk semua informasinya.
Bagi teman-teman lain yang mengetahui alamat-alamat Situs Kristen berbahasa
Indonesia, silakan mempromosikannya lewat Milis Publikasi ICW ini. Kami tunggu
kirimannya.
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Salam Kasih
Salam Sejahtera
Tak terasa kita sudah melewati pertengahan bulan Oktober 2001..... Waktu berjalan
(mungkin lebih tepat berlari....), cepat sekali. Kurang dari 3 bulan kita akan melewati
tahun 2001. Nah.. sebelum tahun 2001 lewat lebih cepat lagi, mari kita sempatkan diri
untuk berhenti sejenak dan mengingat kembali hubungan kita dengan Tuhan. Untuk itu
ijinkan kami memberi pertanyaan yang patut anda renungkan:
Masihkah anda menikmati 'persekutuan' dengan Tuhan dalam doa? Masihkah anda
menikmati persekutuan dengan teman-teman seiman? Hangatkah kerinduan anda
untuk melayani-Nya?
Kalau anda mengalami kesulitan menjawab pertanyaan di atas, maka mungkin anda
perlu lebih dahulu menjawab pertanyaan berikut ini:
Bagaimana "Love Affair" anda dengan Tuhan?
(Ada Love?? atau Affair??)
Selamat merenung, dan ber-DOA!!
Staf Redaksi N.B.: Tolong doakan salah satu Staf Redaksi ICW yang baru saja keluar
dari rumah sakit setelah dirawat 5 hari.
[Get well soon 'watermelon head']
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Gereja dan Denominasi
•

GBI KELUARGA ALLAH ONLINE [I]

==> http://www.gbika.or.id/ Pernah berkunjung ke Solo atau Surakarta? Bangunan fisik
dari Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah ini berlokasi di Solo. Gereja yang dipimpin
oleh Pdt. Obaja Tanto S. ini terkenal dengan Prinsip Pemuridan (P-12) dan kelompok
sel-nya yang bertumbuh dengan luar biasa. Diharapkan materi-materi yang disajikan
dalam Situs ini akan menolong pertumbuhan kehidupan kekristenan dan juga
pelayanan kelompok sel. Informasi lebih lengkap tentang GBI Keluarga Allah dapat
anda simak melalui halaman Selayang Pandang GBI dan Warta Kegiatan.
•

GEREJA KRISTEN JAWI WETAN JEMAAT BABATAN [I]

==> http://gkjwbabatan.cjb.net/ Situs gereja milik Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat
Babatan Surabaya ini memiliki misi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi semua orang
(Yesaya 61:1-3). Untuk mengetahui sejarah lengkap dari GKJW Babatan ini, simak
kisah selengkapnya di bagian Kilas Balik Sejarah. Halaman-halaman: Kebaktian &
Persekutuan, Berita, dan Pelayanan mudah-mudahan akan menolong pengunjung
mengenal GKJW Babatan lebih baik.
•

GEREJA KRISTEN INDONESIA SAN JOSE [I/E]

==> http://www.gkisj.org/ Melalui Situs ini, anda diajak untuk mengenal sebuah Gereja
Kristen Indonesia yang berlokasi di San Jose, California, USA. Anda dapat menjelajahi
halaman-halaman Tentang GKI SJ, Sejarah Gereja, Program Gereja, dan Aktivitasnya
termasuk Kebaktian, Persekutuan, dan Pelayanan yang dilakukan GKI SJ.

Pelayanan
•

SUDAH PASTI ONLINE [I]

==> http://www.geocities.com/sudahpasti/sudahpasti.htm
==> http://www.geocities.com/sudahpasti/
==> padki-subscribe@yahoogroups.com "Sudah Pasti" adalah program pelayanan
persahabatan orang muda Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta
dan sekitarnya. Para pemuda-pemudi yang tergabung di dalam program ini bertekad
untuk membagikan kasih Allah kepada dua orang sahabat mereka. Informasi lengkap
tentang program tersebut dapat anda simak dalam Situsnya di bagian "Sudah Pasti?"
dan "Strategi". Di halaman utama Situs Sudah Pasti Online dapat juga anda jumpai
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informasi mengenai KKR, Mailing List [padki@yahoogroups.com], Youth Congress,
Camping, News, KOMMIT, dsb ...

Milis Publikasi
•

e-DOA dan "40 Hari Doa Bangsa-bangsa"

==> Untuk mendaftar: <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org> e-DOA adalah milis
publikasi yang berisi tentang Pokok-pokok Doa bagi Indonesia. Setiap bulan sekali, eDOA akan mengirimkan Kalender Jaringan Doa Nasional (KJDN) yang berisi pokokpokok doa selama 1 bulan. Dengan bahan doa dari KJDN ini diharapkan dapat
mendorong kita untuk tetap setia berdoa untuk Indonesia agar semakin banyak jiwa
diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan.
Bertepatan dengan akan dimulainya bulan Ramadhan pada 17 November nanti, e-DOA
akan mengirimkan bahan doa setiap hari untuk mengajak anda untuk berpartisipasi
dalam doa bagi bangsa-bangsa selama 40 hari (10 +30 hari), terhitung mulai 7
November - 16 Desember 2001. Bahan doa ini diambil dari BUKU PANDUAN DOA "40
HARI DOA BANGSA- BANGSA." Informasi lebih lengkap dapat anda simak dalam
kolom STOP PRESS edisi ini (di bawah).

Milis Diskusi
•

e-MAHASISWA [I]

==> Untuk mendaftar: <subscribe-i-kan-untuk-mahasiswa@xc.org> Milis e-Mahasiswa
merupakan forum diskusi virtual bagi para mahasiswa Kristen/Katolik Indonesia. Tujuan
Milis ini adalah untuk menolong mahasiswa agar tetap berpegang teguh pada Firman
Allah dalam menghadapi perkembangan jaman dan meningkatkan semangat
kebersamaan para mahasiswa Kristen. Anggota e-Mahasiswa biasa berdiskusi seputar
masalah pelayanan kemahasiswaan dan juga sharing tentang kehidupan mereka
sebagai mahasiswa Kristen. Dalam minggu ini, mereka sedang asyik berdiskusi tentang
musik, khususnya aliran musik heavy metal. Dijamin seru, deh! Satu hal lagi, Milis
diskusi e-Mahasiswa terbuka juga bagi para alumni yang masih terbeban untuk
melayani mahasiswa.

Literatur dan Media:
•

KUMPULAN KHOTBAH -- REVIVAL TOTAL MINISTRY [I]

==> http://www.revivaltotalministry.or.id/khotbah/ Halaman yang merupakan salah satu
bagian dari Situs Revival Total Ministry ini berisi kumpulan khotbah yang disampaikan
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oleh sembilan pembicara. Anda tinggal pilih khotbah/pembicaranya dengan meng-klik
judul khotbah yang tersedia.
•

KHOTBAH -- JEMAAT KRISTEN INDONESIA, AGAPE [I]

==> http://www.geocities.com/Heartland/Park/5434/khotbah.html Halaman ini
merupakan kumpulan khotbah dari gereja JKI Agape. Koleksi khotbah-khotbah tersebut
disusun berdasarkan abjad dan untuk membacanya cukup dengan meng-klik salah satu
judul khotbah yang anda pilih. Menu di bagian sebelah kiri seperti Profil Agape, Music,
Caring/Outreach, Renungan, Konsultasi, dsb. akan menolong anda untuk mengenal
gereja JKI Agape.

Warna-Warni
•

HAMBATUHAN.COM [I]

==> http://www.hambatuhan.com/ Situs HambaTuhan.com ditujukan untuk menolong
para hamba Tuhan dalam mempersiapkan khotbah. Karena itu, informasi-informasi
mengenai Persiapan, Materi Utama, 8 Langkah, dan Jenis Khotbah dapat anda jumpai
di halaman Mimbar. Selain itu, anda juga dapat menjumpai tips-tips unik yang tersedia
tidak hanya untuk para hamba Tuhan saja tetapi juga untuk orang awam. Untuk itu
silakan simak halaman Tips Bijak dan Tips Unik. Halaman-halaman lain yang dapat
anda akses dalam Situs ini antara lain: Hamba Tuhan, Alkitab, Kidung, dan Pustaka.
Juga tersedia Forum Diskusi dan Forum Informasi.
•

HOLYPOWER CHRISTIAN E-MAIL SERVICE [I]

==> http://www.holypower.net/
Holypower Christian E-Mail Service adalah sebuah e-mail Server yang memungkinkan
anda melakukan aktivitas email secara online dengan keleluasaan didalam
penataannya, sekaligus anda dapat menikmati berkat Firman Tuhan dan melakukan
penginjilan pribadi.
Ruang penyimpanan 10 MB untuk setiap anggota, fitur email yang ekstensif, dan
kemudahan mengakses email dari berbagai perangkat, HolyPower Christian E-Mail
Service dapat memenuhi hampir semua kebutuhan email anda. Silakan coba.
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[P.U.S.H. => Pray Until Something Happens!!]
Seorang laki-laki sedang tidur di pondoknya ketika kamarnya tiba- tiba menjadi terang,
dan nampaklah Sang Juruselamat. Tuhan berkata padanya bahwa ada pekerjaan yang
harus dilakukannya. Lalu Tuhan menunjukkan padanya sebua batu besar di depan
pondoknya. Tuhan menjelaskan bahwa ia harus mendorong batu itu dengan seluruh
kekuatannya. Hal ini dikerjakan laki-laki itu setiap hari. Bertahun- tahun ia bekerja sejak
matahari terbit sampai terbenam, pundaknya sering menjadi kaku menahan dingin, ia
kelelahan karena mendorong dengan seluruh kemampuannya. Setiap malam laki-laki
itu kembali ke kamarnya dengan sedih dan cemas, merasa bahwa sepanjang harinya
kosong dan tersia-sia.
Ketika laki-laki itu mulai putus asa, si Iblispun mulai mengambil bagian untuk
mengacaukan pikirannya "Sekian lama kau telah mendorong batu itu tetapi batu itu
tidak bergeming. Apa kau ingin bunuh diri? Kau tidak akan pernah bisa
memindahkannnya." Lalu, ditunjukkannya pada laki-laki itu bahwa tugas itu sangat tidak
masuk akal dan salah. Pikiran tersebut kemudian membuat laki-laki itu putus asa dan
patah semangat. "Mengapa aku harus bunuh diri seperti ini?" pikirnya. "Aku akan
menyisihkan waktuku, dengan sedikit usaha, dan itu akan cukup baik."
Dan itulah yang direncanakan, sampai suatu hari diputuskannya untuk berdoa dan
membawa pikiran yang mengganggu itu kepada Tuhan. "Tuhan," katanya "Aku telah
bekerja keras sekian lama dan melayaniMu, dengan segenap kekuatannku melakukan
apa yang Kau inginkan. Tetapi sampai sekarang aku tidak dapat menggerakkan batu itu
setengah milimeterpun. Mengapa? Mengapa aku gagal?'
Tuhan mendengarnya dengan penuh perhatian,"Sahabatku, ketika aku memintamu
untuk melayaniKu dan kau menyanggupi, Aku berkata bahwa tugasmu adalah
mendorong batu itu dengan seluruh kekuatanmu seperti yang telah kau lakukan. Tapi
tidak sekalipun Aku berkata bahwa kau mesti menggesernya. Tugasmu hanyalah
mendorong. Dan kini kau datang padaKu dengan tenaga terkuras, berpikir bahwa kau
telah gagal. tetapi apakah benar? Lihatlah dirimu. Lenganmu kuat dan berotot,
punggungmu tegap dan coklat, tanganmu keras karena tekanan terus- menerus, dan
kakimu menjadi gempal dan kuat. Sebaliknya kau telah bertumbuh banyak dan kini
kemampuanmu melebihi sebelumnya. Meski kau belum menggeser batu itu. Tetapi
panggilanmu adalah menurut dan mendorong dan belajar untuk setia dan percaya akan
hikmatKu. Ini yang kau telah selesaikan. Aku, sahabatku, sekarang akan memindahkan
batu itu."
Terkadang, ketika kita mendengar suara Tuhan, kita cenderung menggunakan pikiran
kita untuk menganalisa keinginanNya, sesungguhnya apa yang Tuhan inginkan adalah
hal-hal yang sangat sederhana agar menuruti dan setia kepadaNya.... Dengan kata lain,
berlatih menggeser gunung-gunung, tetapi kita tahu bahwa Tuhan selalu ada dan
Dialah yang dapat memindahkannya.
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Ketika segalah sesuatu kelihatan keliru.... lakukan P.U.S.H. (PUSH = dorong) Ketika
pekerjaanmu mulai menurun.... lakukan P.U.S.H. Ketika orang-orang tidak berlaku
seperti yang semestinya mereka lakukan.... lakukan P.U.S.H. Ketika uangmu seperti
"lenyap" dan tagihan-tagihan mulai harus dibayar.... lakukan P.U.S.H.
P. Pray
U. Until
S. Something
H. => Pray Until Something HAPPENS!!
(Berdoalah sampai sesuatu terjadi)
Diterjemahkan oleh: Dessy Napitupulu

Cat.Red.: Bagi anda yang menginginkan versi bahasa Inggrisnya, silakan kirim ke <stafICW@sabda.org>

Stop Press
Berikut ini adalah informasi terbaru yang dimuat dalam publikasi e-JEMMi Edisi 04-41
2001 [ Sumber: <subscribe-i-kan-misi@xc.org> .
•

BUKU PANDUAN "40 HARI DOA BANGSA-BANGSA"

(7 November -- 16 Desember 2001)
Tanpa terasa, sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki bulan November tahun
2001. Ini berarti bulan Ramadhan sudah diambang pintu. Sama seperti tahun lalu,
dalam rangka menyambut dimulainya bulan Ramadhan 17 November 2001, e-DOA
akan mengajak anda untuk bersama-sama berdoa agar kuasa Allah dinyatakan di
antara bangsa- bangsa yang mencari Tuhan.

cut
Versi Cetak
Sehubungan dengan hal tersebut e-DOA ingin memberitahukan bahwa telah terbit
BUKU PANDUAN "40 HARI DOA BANGSA-BANGSA" (7 November -- 16 Desember
2001). Jika anda menginginkan anda bisa memesannya dengan harga Rp. 5.000,/buku.
Untuk memesan (versi cetak), kami sarankan agar anda memesannya atas nama
gereja anda (sekaligus untuk dibagi-bagikan kepada anggota jemaat lain). Silakan
memesan langsung lewat email ke alamat: < a30dindo@hotmail.com > atau <
h_usmany@yahoo.com > dengan "CC:" ke < endah@sabda.org > . Mohon dalam surat
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tersebut ditulis dengan jelas dan betul: nama anda, nama gereja, alamat pos (lengkap
dengan kode pos) dan jumlah buku yang anda pesan.
Versi e-mail

Jika anda belum tergabung dalam Milis e-Doa dan anda ingin menerima pokok-pokok
doa dari BUKU PANDUAN "40 HARI DOA BANGSA-BANGSA" lewat e-mail setiap hari
(7 November - 16 Desember 2001), silakan anda mendaftar di: < subscribe-i-kan-buahdoa@xc.org > atau kirim email ke < endah@sabda.org > .

Update Situs
Nama
E-Mail
URL

: Bambang Darmawan
: Tabernakel@
: http://www.geocities.com/tabernakelid
Situs ini dibangun untuk mengetahui informasi-informasi kegiatan gerejawi
Komentar : di kota Kediri, selain itu situs ini akan mengajak kerja sama Yayasan Bina
Muda untuk kemajuan kaum kristen muda di gereja masing-masing
Nama
: Rian Ankaa Sagara
E-Mail
: rianankaa@
URL
: http://www.geocities.com/pobinusonline
Komentar : Website dari Persekutuan Oikoumene Bina Nusantara
Nama
: GBI Jemaat "Mawar-saron" Bandar Lampung
E-Mail
: mawar-saron@
URL
: http://www.geocities.com/mawarsaron35133
Komentar : Semoga menjadi berkat
[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]

Surat Anda
Dari: "Taroreh, Osvald" <Osvald.Taroreh@>
>Dear redaksi,
>Senang menerima edisi terbitan online dari ICW, apalagi dengan dapat
>mengupdate situs2 Kristen di internet. Saya ingin mengupdate situs
>Pemuda Gereja Advent DKI Jakarta dan Sekitarnya dengan alamat di
==> http://www.geocities.com/sudahpasti
>
>Untuk mendaftar di mailing list Pemuda Advent DKI Jakarta adalah
==> padki-subscribe@yahoogroups.com
>
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>Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.
>Regards Osvald Taroreh
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Redaksi:
Terima kasih atas informasinya. Situs Pemuda Gereja Advent DKI Jakarta telah kami
review di kolom PELAYANAN dalam edisi ini. Nah... apakah ada pembaca ICW lain
yang juga ingin mengup-date informasi Situs yang anda ketahui?? Kami tunggu infonya!
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ICW 114/Oktober/2001: Hari Reformasi
Gereja
Salam Kasih
Salam dalam Kasih Kristus.

Bertepatan dengan perayaan "Hari Reformasi Gereja 2001" pada tgl. 31 Oktober nanti
maka pada edisi ICW ini kami akan menampilkan beberapa sumber informasi dan milismilis Kristen yang memiliki corak teologia Reformed. Biarlah melalui sajian kami ini
perjuangan Reformasi para Reformator dapat diteruskan di Indonesia. Gereja harus
terus direformasi untuk menjadi lebih benar, lebih baik, lebih alkitabiah. Teruskan
semangat Reformasi, hidupkan kembali kerinduan gereja untuk semakin berkenan
kepada Tuhan. Demikian juga hidup Kristen kita agar terus direformasi menjadi hidup
yang semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin memuliakan Tuhan!
Segenap staf Redaksi mengucapkan:
Selamat Hari Reformasi Gereja!!
Salam,
Staf Redaksi
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Alkitab:World Wide Study Bible (CCEL) [E]
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==> http://www.ccel.org/
==> http://www.ccel.org/wwsb/ Situs ini adalah bagian dari Christian Classics Ethereal
Library (CCEL) yang menyediakan sebuah Study Bible yang benar-benar lengkap. Di
dalamnya anda akan menemukan berbagai versi Alkitab dalam bahasa Inggris, tafsiran
Alkitab - di antaranya Geneva Notes oleh Calvin, khotbah-khotbah, study guides,
hymns, buku-buku, dan banyak referensi lain. Semua bahan tersebut disusun
berdasarkan urutan pasal. Jika anda sedang mempelajari pasal tertentu dalam Alkitab,
di sinilah tempatnya!
Selain World Wide Study Bible (WWSB), anda juga bisa mengakses bagian lain CCEL
dari halaman utamanya, seperti World Wide Encyclopedia of Christianity, Early Church
Fathers, dan bagian utama: Classics yang berisi tidak kurang dari 500 buku-buku
Kristen klasik terbaik yang pernah ditulis semenjak jaman Bapak Gereja, para
Reformator, hingga abad ini.

Gereja dan Denominasi
•

GEREJA REFORMED INJILI SINGAPURA (GRIS) [I]

==> http://www.grii-singapore.org/ Di bagian "Apa dan Mengapa" dalam Situs GRIS ini,
anda diajak untuk mengenal lebih jauh apa itu Gerakan Reformed Injili, sejarahnya dan
keunikannya. Halaman-halaman yang tersedia adalah "Pengakuan Iman Reformed
Injili", "Pengakuan Iman Penginjilan", dan "Gerakan Reformed Injili." Melalui Situs ini,
anda juga dapat langsung menuju ke Situs GRII Melborne, GRII Surabaya, MRI Berlin,
dan MRI Toronto. Informasi-informasi mengenai Pemuda Kristen, LRII, IRECS, dan
STEMI juga dapat anda temui dengan meng-klik link yang tersedia dalam halaman
utama Situs ini.
•

PERKI OIKUMENE MATTHÄUS [I]

==> http://www.perkifrankfurt.de/ Perki Oikumene Matthäus adalah Persekutuan Kristen
Indonesia di Frankfurt am Main, Jerman. Perki Matthäus berdiri karena kegerakan di
kota Frankfurt am Main pada tahun 1973, sehingga beberapa orang yang bersekutu
pada waktu itu sepakat membentuk Persekutuan Kristen Indonesia. Situs ini dilengkapi
dengan Kesaksian, Renungan Mingguan, dan Khotbah. Perki Oikumene Matthäus juga
mempunyai komunitas dimana info selengkapnya dapat anda baca di halaman Forum
Perki Matthäus. Sedangkan bagi anda yang tertarik untuk belajar di Jerman, klik bagian
Studi di Jerman untuk mendapatkan informasinya.
•

GEREJA REFORMED INJILI INDONESIA SURABAYA-ANDHIKA (GRIIS) [I]
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==> http://www.griis.org/ Untuk lebih mengenal GRIIS dan mengetahui seluk-beluk
pelayanannya, maka anda dapat menjelajahi 12 bagian yang tersedia di halaman utama
Situs GRIIS ini, yaitu Sekilas Visi, Apa dan Siapa, Cabang- cabang, Ringkasan
Khotbah, Makalah & Resensi, Info Penting, STRIS- Andhika, SKRII/IRECS, Momentum
Bookroom, Koneksi Kristen, Koneksi Umum, Komentar dan Saran. Selain itu, anda juga
bisa melihat informasi mengenai jadwal aktivitas GRIIS setiap minggunya.

Milis Publikasi
•

e-REFORMED [I]

==> <subscribe-i-kan-untuk-Reformed@xc.org> e-Reformed adalah sebuah milis
publikasi elektronik yang khusus menyajikan artikel-artikel (jurnal teologia) yang
mendukung dan mendorong majunya gerakan Reformed (yang Injili) di Indonesia.
Artikel-artikel ini dikirimkan sekali sebulan. Selain menjadi Milis Publikasi, e-Reformed
tidak menutup kemungkinan untuk membuka diskusi bagi anggota yang ingin
berdiskusi, khususnya untuk mendiskusikan topik yang muncul dari artikel-artikel yang
dipostingkan. Harapan dibukanya Milis e-Reformed ini adalah untuk menggugah
semangat kembali kepada Alkitab dan menegakkan pengajaran Alkitab, seperti yang
dilakukan oleh para tokoh Reformasi yang lalu. Nah, tunggu apalagi ... ayo segera
bergabung.

Milis Diskusi
•

FORUM DISKUSI REFORMED LAINNYA
Berikut ini sumber-sumber informasi yang berisi daftar beberapa forum diskusi
Reformed dalam bahasa Inggris. Untuk mendapat informasi lebih lanjut, silakan
menjelajahi kedua alamat ini:

REFORMED EMAIL DISCUSSION LISTS (di CRTA) [E]
==> http://www.reformed.org/org/email_lists.html Situs ini berisi list dari beberapa forum
diskusi e-Reformed, antara lain: Reformed, Reformer, The Warfield List, dsb.
REFORMED MESSAGE BOARDS, FORUMS, E-LISTS, AND DEBATE LINKS [E]
==> http://members.aol.com/mariostz/christian/message_reformed.html Di situs ini anda
dapat menemukan situs yang akan menghubungkan anda dengan forum diskusi, e-lists,
dan link-link debat tentang Alkitab dan hal-hal lain yang menyangkut masalah teologi.
Anda juga akan memperoleh informasi-informasi seperti situs-situs terbaru, halamanhalaman Web, apologetik, dan lain-lain melalui navigasi yang disediakan. Sedangkan
lewat bagian Information, anda bisa memperoleh informasi lebih lanjut tentang situs ini.

Literatur dan Media:
264

ICW 2001

•

5 ROTI 2 IKAN [I] **Grand Opening**
==> http://www.5Roti2Ikan.f2s.com/ Anda sedang mencari-cari artikel ataupun
renungan Kristen yang alkitabiah? Sebuah situs baru muncul untuk memenuhi
kebutuhan tsb. Situs 5Roti2Ikan menampilkan 20 artikel dan 4 renungan, dan
akan terus bertambah. Sebagian besar Artikel dan Renungan dalam Situs ini
merupakan hasil goresan pena dari pemilik situs ini, yaitu Wahyu Pramudya.
Tapi terbuka kesempatan bagi mereka yang ingin tulisan dimuat, untuk itu
silakan mengisi Formulir yang tersedia. Situs ini sederhana tapi kelihatan bersih
dan apik, terutama karena navigasinya dan "layout" yang jelas. Selamat atas
diluncurkannya Situs "5Roti2Ikan" dan kiranya menjadi berkat bagi
pengunjungnya!

•

GERAKAN REFORMED INJILI [I]
==> http://www.geocities.com/reformed_movement/ Situs ini merupakan aksi dan
perwujudan Gerakan Reformed Injili untuk melaksanakan Visi dan Misinya, salah
satunya adalah mengabarkan berita Injil kepada setiap orang yang belum pernah
mendengar dan belum percaya; dan juga membina umat Kristen agar kembali
kepada ajaran yang sehat dengan berlandaskan ajaran hanya dari Alkitab dalam
menghadapi segala tantangan zaman. Saat menjelajahi Situs ini, anda akan
menemukan artikel-artikel yang dikelompokkan menurut beberapa topik yaitu
Pengakuan Iman; Kabar Baik; Pembahasan (Katolik Roma, Kharismatik,
Orthodox Syria, Ajaran Doa untuk Orang Mati); Apologetika& Praktika; dan
Reformasi & Teologi Reformed. Selain itu, anda juga akan menemukan artikelartikel terbaru, informasi mengenai Link Kristen, Link Umum, dan Daftar Sekolah
Teologi Reformed.

•

SANGGAR ALKITAB INDONESIA [I]
==> http://www.sanggaralkitab.8m.com/ Situs Sanggar Alkitab Indonesia memuat
artikel-artikel Alkitabiah yang dibuat oleh Otto Lesilolo sejak Mei 2001. Artikelartikel yang ditampilkan ditujukan bagi mereka yang berpikiran dinamis, tidak
takut perubahan terhadap apa yang selama ini dipercaya jika memang yang
dipercaya itu tidak relevan dengan pola pikir yang benar, atau tidak relevan
dengan arti ayat-ayat Alkitab. Kumpulan artikel tersebut dapat anda baca dengan
meng-klik salah satu judul dari 27 judul artikel yang telah terpampang dalam
halaman Situs ini.

•

CHRISTIAN TEACHING [I/E]
==> http://www.fica.org/~ficalist/fica/teach/teach.html Halaman ini merupakan
salah satu bagian dalam Situs FICA.org yang menampilkan sumber-sumber
informasi ajaran Kristen. Di halaman ini dapat anda jumpai 5 Kumpulan Khotbah
dan Ringkasan Khotbah Pdt. Dr. Stephen Tong. Selain itu, masih ada artikelartikel lain yang juga dapat anda akses melalui halaman ini.

•

THIRD MILLENNIUM (IIIM) [E]
==> http://www.thirdmill.org/
==> http://www.thirdmill.org/mag2000_frameset.asp Situs yang sangat keren ini
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memiliki motto "Semper Reformanda" yang berarti "Always Reforming". Third
Millennium Ministries (IIIM) didedikasikan untuk mengadakan Reforming
Christian Education bagi milenium ketiga. Untuk mengenal pelayanan IIIM, ada 9
bagian dalam Situsnya yang dapat anda kunjungi, yaitu: About IIIM, Magazine
Online, Multimedia Online, Magazine Offline, Questions & Answers, Discussion
Forums, Worship Resources, Paul Project, dan Links. Di bagian Magazine
Online, anda akan menemukan puluhan hingga ratusan artikel yang terbagi
dalam 5 kategori: Old Testament, New Testament, Church History, Theology,
dan Practical Theology. Artikel-artikel yang ditulis oleh para penulis ternama ini
sebagian besar terdapat dalam format HTML dan PDF. Selain itu di bagian Links
anda bisa menjumpai puluhan link ke lebih banyak lagi sumber-sumber teologia
online.

Warna-Warni
•

LINKS TO REFORMED SITES [E]
==> http://members.tripod.com/~reforming/links.html
==> http://www.reformedforum.com/
Situs ini menampilkan 20+ link ke Situs-situs yang berisi Reformed Information
dan Literature. Silakan berkunjung!

•

LINKS TO OTHER REFORMED SITES [E]
==> http://www.reformed.org/links.html
Dalam Situs ini anda akan menemukan daftar puluhan Situs Reformed (sebagian
dilengkapi dengan deskripsi singkat) yang terbagi dalam beberapa kategori,
yaitu: Reformed Publications/Online Journals; General Reformed Pages;
Apologetics Resources; Online Books, Reformed Publishers & Booksellers;
Seminaries; Reformed Colleges; dan Reformed Denominations, Campus
Ministries, Etc.
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Artikel:Philip Melanchthon

Tanggal 31 Oktober ditetapkan oleh gereja Kristen sebagai hari perayaan peristiwa
bersejarah "Reformasi Gereja". Banyak orang Kristen yang hanya tahu Martin Luther
dan John Calvin sebagai tokoh Reformasi. Tapi sebenarnya ada banyak tokoh-tokoh
Reformasi lain yang ikut ambil bagian dalam mempersiapkan, mematangkan dan
mengembangkan Reformasi Gereja pada tahun 1517. Di antara tokoh-tokoh tersebut
adalah seorang Jerman yang bernama Philip Melanchthon. Nah, dalam rangka
memperingati "Hari Reformasi Gereja" 2001, mari kita mengenal lebih dekat Philip
Melanchthon dan karya tulisan Teologia Sistematiknya "Loci Communes".
•

RIWAYAT HIDUP PHILIP MELANCHTHON

Melanchthon dilahirkan dari keluarga yang terhormat dan saleh pada 16 Februari 1497
di Bretten, Palatin, Jerman. Ayahnya adalah seorang penyalur tenaga tentara yang
cakap bagi Pangeran Philip dan kaisar Maximilianus I. Ibunya adalah kemenakan
Reuchlin yang terkenal itu. Dalam menentukan studinya sangat ditentukan oleh
pamannya, Reuchlin.
Melanchthon adalah salah seorang sarjana Jerman yang matang sebelum waktunya. Ia
memiliki keahlian dalam banyak bidang ilmu pengetahuan terutama philologi klasik.
Pada umur 17 tahun ia telah memperoleh gelar MA dari Universitas Tubingen. Ia
menulis dan berbicara dalam bahasa Yunani, Latin lebih baik daripada orang Jerman
lainnya. Puisi-puisinya disusun juga dalam bahasa-bahasa itu.
Ia memulai karyanya di depan umum di Universitas Tubingen sebagai dosen bahasabahasa klasik. Ia menterjemah karya-karya Plutarch, Aristoteles. Pada tahun 1518 ia
menerbitkan Tata Bahasa Yunani yang diterbitkan beberapa kali. Namanya terkenal di
mana-mana sehingga datanglah tawaran untuk menjadi mahaguru pada Universitas
Ingolstadt, Leipzig dan Wittenberg. Ia memutuskan untuk pergi ke Wittenberg untuk
menjadi mahaguru Yunani. Reuchlin memberikan rekomendasi kepada kemenakannya
sebagai berikut: "Saya tahu tidak seorangpun di antara orang Jerman yang melebihi
Philip Schwarzerd kecuali Eramus Roterdamus, seorang Belanda yang melebihi kita
semua dalam bahasa Latin".
Di Wittenberg Melanchthon mendapat penghormatan yang besar dari rekan
mahagurunya serta pendengar-pendengarnya. Melanchthon adalah seorang yang
berperawakan tinggi, berdahi lebar, bermata biru yang bagus. Kecendekiawannya tidak
perlu diragukan dan demikian juga dengan kesalehan dan hidup keagamaannya.
Melanchthon mencurahkan perhatiannya kepada studi bahasa Yunani agar memajukan
penelitian terhadap Alkitab. Pada tahun 1519 ia juga memberikan kuliah tafsiran.
Sekalipun ia tidak pernah ditahbiskan sebagai imam, namun ia sering menyampaikan
khotbahnya kepada mahasiswa-mahasiswa asing yang kurang mengerti bahasa
Jerman. Khotbah- khotbah itu diucapkannya dalam bahasa Latin. Ia mendapatkan
panggilan ke mana-mana, namun ia lebih suka tinggal di Wittenberg hingga meninggal.
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Atas anjuran Luther ia menikah dengan Katharina Krapp, saudara perempuan walikota
Wittenberg, yang dengan setia menemaninya dalam suka dan duka. Mereka
memperoleh 4 orang anak. Melanchthon biasa mengucapkan pengakuan iman tiga kali
sehari dalam keluarganya. Istrinya meninggal tahun 1557 sementara Melanchthon
dalam perjalanan ke Diet Worms. Ketika ia mendengar kematian istrinya di Heidelberg,
ia berkata: "Syukurlah, saya segera akan mengikutimu".
Melanchthon mempersiapkan suatu theologia yang sistematis untuk golongan
reformatis sementara Luther berada di Watburg. Karangannya itu disebut LOCI
COMMUNES, yang diselesaikannya pada tahun 1521. Dalam buku ini Melanchthon
menguraikan ajaran-ajaran pokok reformatis terutama mengenai dosa dan anugerah;
pertobatan dan keselamatan. Loci merupakan buku dogmatik pertama dari kalangan
reformatoris serta mempersiapkan jalan kepada Pengakuan Augsburg, di mana
Melanchthon menyusunnya sendiri. Pengakuan Augsburg ini adalah salah satu surat
pengakuan resmi Gereja Lutheran.
Melanchthon memainkan peranan penting dalam diet-diet yang diadakan oleh kaisar
Karel V. Ia hadir dalam Diet Speyer, 1529; di Margburg, 1529. Dalam diet Margburg ia
menentang dengan keras ajaran Zwingli tentang perjamuan kudus. Melanchthon di
masa-masa akhir hidupnya mencurahkan perhatiannya kepada mengorganisir
gerejanya di Saksen atas dasar semi-episkopal. Karena pandangan-pandangan
theologinya mirip dengan Calvin, maka Melanchthon sering dicurigai sebagai CriptoCalvinisme (Calvinisme tersembunyi). Melanchthon meninggal pada tahun 1560 di
Wittenberg.
•

KARYA TULISAN MELANCHTHON
==> LOCI COMMUNES

Karya Melanchthon "LOCI COMMUNES" ini telah menjadi Buku Pegangan Dogmatika
pertama (terbit thn. 1521) yang dibuat untuk kalangan Gereja Lutheran. Isinya antara
lain adalah pembahasan tentang kebenaran Firman Allah yang disusun berdasarkan
urutan yang dipakai Rasul Paulus dalam suratnya kepada Jemaat di Roma. Menurut
Melanchthon seluruh isi Alkitab dapat dibagi menjadi tiga topik/ bagian besar, yaitu:
Dosa, Hukum dan Anugerah.
Pada bagian yang pertama, yaitu - Dosa -, dijelaskan bahwa manusia dengan kehendak
bebasnya sendiri tidak mungkin melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan
pembenaran dari Allah, karena pohon yang jelek akan menghasilkan buah yang jelek
pula. Pada bagian - Hukum -, Melanchthon berpendapat bahwa Allah memberikan
hukum kepada manusia supaya ia sadar akan keberdosaannya. Hukum Illahi yang
diberikan oleh Allah menuntut ketaatan manusia. Di sini manusia sadar bahwa ia tidak
mungkin dapat memenuhinya, kecuali jika Tuhan bersedia mengampuni dosa-doa
manusia. Berangkat dari pokok inilah kemudian Melanchthon membahas kebutuhan
manusia akan - Anugerah - Allah, yaitu bagian ketiga dari bukunya.
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Buku LOCI COMMUNES telah direvisi berkali-kali oleh Melanchthon. Pada edisi aslinya
Melanchthon menyetujui semua pendapat Luther, namun pada edisi-edisi perbaikan
berikutnya ia memberikan beberapa pandangan yang tidak sepenuhnya setuju dengan
Luther. Sebaliknya, Melanchthon mengambil posisi di tengah, antara Luther dan Calvin,
khususnya dalam pandangannya tentang Perjamuan Kudus. Juga pada edisi
sebelumnya pandangan Melanchthon tentang predistinasi lebih cenderung fatalistis
(determination), tetapi dalam edisi perbaikan Melanchthon lebih cenderung mengikuti
pandangan Calvin.
Catatan: Dua artikel "Riwayat Hidup Philip Melanchthon" dan "Karya Tulisan
melanchthon
==> Loci Communes" ini kami ambil dari posting Milis Publikasi e-Reformed edisi 21,
terbit, tgl. 29 Oktober 2001. Sedangkan sumber asli artikel "Riwayat Hidup Philip
Melanchthon" adalah dari:
Sumber:
Judul Buku : Riwayat Hidup Singkat Tokoh-tokoh dalam Sejarah Gereja
Penulis
: Drs. F.D. Wellem, M.Th.
Penerbit : PT BPK Gunung Mulia Jakarta, tahun 1999
Halaman : 181-182

Stop Press
•

INTERNATIONAL DAY OF PRAYER (IDOP)

==> http://www.idop.org/
==> kirim email ke alamat <IDOP@iobox.com> Gereja-gereja di seluruh dunia akan
bersatu hati dalam doa untuk mendoakan gereja-gereja teraniaya mulai tanggal 4
November 2001 - 11 November 2001 (International Day Of Prayer). Materi-materi doa
untuk tahun ini antara lain adalah tentang penganiayaan yang terjadi di antara gerejagereja/orang-orang Kristen, pemahaman Alkitab, informasi terbaru dan kebutuhan doa
lain dari berbagai negara. Materi doa ini tersedia dalam bahasa Inggris, Perancis,
Korea, Portugis, Rusia, dan Spanyol. Jika anda menginginkan materi doa tsb., silakan
menulis e-mail dalam bahasa Inggris ke alamat di atas.
•

SEMINAR INTERNET KRISTIANI.NET (30 Oktober 2001) ... GRATIS

==> http://www.kristiani.net/ (Komunitas Kristiani di Internet) Shalom Saudara dan
Saudari semuanya, Kami mengundang Saudara semua untuk hadir ke acara "Seminar
Internet Kristiani.Net" GRATIS, yang akan diselenggarakan pada :
Hari / Tanggal

: Selasa, 30 Oktober 2001
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Waktu

: Jam 18.00 - 21.00 Wib
Hotel Ciputra lt.8, Ruang Century 21 No.801-802,
Tempat
:
Citra Land, Grogol, Jakarta Barat.
Tema Seminar : "Cara Hemat & Tepat Berinternet"
Pembicara
: Bapak Utomo Prawiro
Pengelola Kristenonline.com
Profil Pembicara :
==> http://www.kristenonline.com/
Rita <rita@kristiani.com>
Pendaftaran
:
Paling lambat hari Senin, 29 Oktober 2001
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Kiriman dari "GKJMB Milis" <gkjmb-subscribe@eGroups.com>

Update Situs
[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]
•

REVIVAL TOTAL MINISTRY -- UPLOAD 20 ANTIVIRUS !!

Situs Revival Total Ministry baru saja meng-upload 20 anti virus untuk jenis virus :
1. CodeRed,
2. W 32.Sir cam.Wo rm@mm,
3. DO S Fun Love.4099,
4. W3 2.Nimda. A@ mm,
5. W 32.Kriz.,
6. BuddyList,
7. Ha ppy99.Wor m,
8. VB S.Haptime,
9. W9 5.H ybrisF,
10. Wsc ript.Ka kworm,
11. Ka k.Wor m.B.,
12. VB S.St ages.A,
13. V BS.Lov eLetter,
14. W 95.MT X,
15. W 32.Navi dad,
16. Pretty Park. Worm,
17. W 32. HLLW. QAZ.A,
18. K ill_ez,
19. C I H,
20. W 2 k. St ream
Jika anda tertarik, langsung saja kunjungi Situs Revival Total Ministry di alamat:
==> http://revivaltotalministry.or.id
Lalu klik "Download" dan masuk ke folder "antivirus". Selamat me-download!
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Kiriman dari Henky

Surat Anda
Dari: darwin pangaribuan <darwinpangaribuan@>
>Salam dalam Kasih Kristus
>Halo saudara/i ku dalam Kristus, saya mau minta tolong. untuk
>menunjang program PI kepada mereka yg belum percaya, saya butuh
>informasi dari internet tentang PI cut
>tolong ya alamat situs-situs dlm bhs Indonesia yg dapat saya pakai
>sebagai acuan dan bahan pelajaran. Demikian permohonan saya, atas
>perhatiannya saya ucapkan terimakasih
>Tuhan memberkati.
>Darwin
Redaksi:
Kami telah mengirimkan kepada anda ICW Edisi 087/2000 -- Silakan menjelajahi Situssitus yang disajikan dalam edisi tersebut. Harapan kami, informasi ini dapat menolong
anda untuk menunjang program PI kepada mereka yang belum percaya.
Bagi para pembaca ICW yang mengetahui informasi yang dicari Sdr. Darwin, silakan
mengirimkannya ke Redaksi di alamat:
< staf-ICW@sabda.org >
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Salam Kasih
Salam Sejahtera
Sampai saat ini masih banyak orang Kristen yang percaya bahwa internet hanya
memberikan pengaruh yang buruk dan negatif bagi generasi masa kini. Hal ini
disebabkan karena kurangnya informasi. Pelayanan Publikasi ICW pada prinsipnya
merupakan suatu usaha untuk membuka wawasan Kristen agar kita tidak hanya
berhenti pada pengaruh negatif internet. Dengan informasi yang cukup maka kita akan
melihat banyak hal positif yang bisa kita dapatkan dari teknologi internet ini. Oleh
karena itu, marilah kita menebus (redeem) fasilitas internet untuk menjadi alat yang
Tuhan pakai bagi pelebaran Kerajaan- Nya.
Salah satu pelayanan internet yang telah dikerjakan Yayasan Lembaga SABDA
bekerjasama dengan sistem network I-KAN adalah membuka milis- milis (publikasi dan
diskusi). Sistem ini banyak dimanfaatkan juga oleh yayasan/organisasi lain, salah
satunya adalah e-MISI yang menerbitkan Milis Publikasi e-Doa.
Milis e-DOA saat ini sedang menghimpun dan menggerakkan sebanyak mungkin orang
Kristen untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan di seluruh dunia. Melalui milis ini kita
bersama-sama berdoa agar kuasa dan kasih Tuhan dinyatakan di antara mereka yang
belum mengenal-Nya. Oleh karena itu, seruan kami, marilah kita gunakan alat teknologi
untuk memuliakan nama Tuhan!!!
Selamat berdoa,
Staf Redaksi
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Alkitab:Scripture Resources -- Listing Of Ibs Online
Scriptures [E]

(IBS = INTERNATIONAL BIBLE SOCIETY)
==> http://www.gospelcom.net/ibs/bibles/
==> http://www.gospelcom.net/ibs/ Situs yang cukup berbobot ini menampilkan sumbersumber Alkitab Online maupun cetak dalam 12 bahasa dunia. Untuk memudahkan
anda, simak terlebih dulu bagian "Your Guide" bila anda ingin download sumber-sumber
yang ada dalam Situs ini. Selain itu, anda juga dapat menemukan informasi mengenai
Online Scripture Translation Information & Online Format/Availability yang menampilkan
Alkitab- alkitab dalam berbagai bahasa secara online, mulai dari bahasa Arab sampai
ke bahasa Vietnam. Jadi tunggu apalagi .. segera jelajahi Situs yang merupakan bagian
dari Situs International Bible Society.

Gereja dan Denominasi
•

GPIB ZEBAOTH BOGOR [I]

==> http://www.geocities.com/gpibzebaothbogor/Zebaoth_Bogor_Indonesia.htm Untuk
lebih mengenal GPIB Zebaoth Bogor, maka dalam Situsnya anda dapat jumpai
informasi mengenai Iman. Ajaran dan Ibadah; Gereja dan Masyarakat; dan Pelayanan &
Kesaksian. Sedangkan informasi lain yang sifatnya lebih umum dapat ditemukan di
bagian Organisasi & Komunikasi; Pendidikan; Pembinaan; Litbang; Ekubang; dan
Umum. Yang menarik, apabila anda sedang mengalami masalah, silakan menghubungi
GPIB Zebaoth di Bogor untuk mendapat pelayanan langsung atau anda dapat juga
berkonsultasi melalui email.
•

GISI SEMARANG [I]

==> http://www.gisi-semarang.org/ Di bagian awal dalam homepage Situs GISI
Semarang, anda dapat baca prakata dari gembala sidang seniornya, ditambah
informasi tentang pelayanan yang mereka lakukan. Kegiatan ibadah lainnya dapat juga
anda simak dengan meng-klik bagian "Satu Jam Bersama Yesus", "Harvest Prayer
Network", dan "Doa Puasa". Selain itu, anda dapat berkunjung ke halaman GISI Kasih
Allah Satelit 2 Togosari dan GISI Kasih Allah Satelit 3 Plamongan.
•

GEREJA SIDANG JEMAAT ALLAH (GSJA) BUKIT SION [I]

==> http://www.bukitsion.org/ GSJA Bukit Sion yang berlokasi di Solo ini menggunakan
Situs Web sebagai salah satu jalur pelayanannya yang bertujuan antara lain untuk
memenuhi kebutuhan rohani orang-orang yang selalu haus Firman Tuhan, dan
memenangkan jiwa-jiwa yang terhilang. Melalui bagian- bagian News, Testimony,
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Article, Links, dan General Info, GSJA Bukit Sion ingin bersaksi tentang pekerjaan
Tuhan di gereja ini dan di seluruh Indonesia. Program broadcasting yang dapat anda
akses dengan meng-klik "radio" dalam Situs ini merupakan bagian baru yang
menampilkan musik-musik rohani, santapan rohani, dsb.

Pelayanan
•

INSIDE GP [I]

==> http://www.geocities.com/gpbethel/insideGP.htm Situs INSIDE GP memang khusus
dibuat untuk menampilkan seluk-beluk kegiatan pemuda GPIB Bandung. Ingin tahu
tentang apa saja kegiatan mereka? Simak langsung bagian GP News dam Foto-foto.
Info lain yang dapat anda jumpai dalam Situs keren ini antara lain Renungan, GP
Community, Chat, dsb.
•

NGEJAMAN ONLINEWS [I]

==> http://city.bolehmail.com/~GEPE_MARGAMULYA/ Ngejaman Onlinews merupakan
wahana sosialisator & "akrabisator" BPK Gerakan Pemuda GPIB Marga-Mulya
Yogyakarta -- gerakan orang-orang muda pengikut KRISTUS yang senantiasa
melandaskan pelayanannya pada Firman Allah. Untuk mengenal Ngejaman Onlinews,
anda dapat mengunjungi bagian Pengurus-GP-Djokja dan bagian Program Kerja. Selain
itu, dalam Situs ini juga disediakan informasi mengenai Tips, Wacana, Lowongan Kerja,
dan Situs Terkait.

Milis Publikasi
•

e-Doa dan "40 Hari Doa Bangsa-bangsa"

==> <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/
Apakah anda terbeban untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan bersama-sama dengan
banyak saudara seiman yang lain dari berbagai tempat dan kelompok? Bergabunglah
dengan Milis Publikasi e-Doa, karena melalui milis ini anda akan menerima bahanbahan/pokok doa sebulan sekali untuk kita doakan bersama-sama setiap hari. Salah
satu bahan doa yang dikirimkan adalah dari Kalender Jaringan Doa Nasional (KJDN).
Khusus untuk bulan Ramadhan (mulai tanggal 7 November 2001 - 16 Desember 2001),
e-DOA telah mengirimkan bahan panduan "40 Hari Doa bagi Bangsa-bangsa" secara
rutin tiap hari dan mengajak anda bersama-sama secara aktif berdoa bagi bangsabangsa di dunia yang belum mengenal Kristus. Hal yang sangat menggetarkan kita
274

ICW 2001

adalah bahwa selama satu bulan (bulan Ramadhan), melalui bahan doa ini, kita umat
Kristen di Indonesia akan berdoa bersama-sama secara serempak dengan saudarasaudara seiman dari seluruh dunia (20 juta orang Kristen) untuk pekerjaan Tuhan di
dunia ini! Masih ada kesempatan bagi anda yang ingin bergabung! Kirimkan email
kosong ke alamat di atas.

Milis Diskusi
•

KCC-USA (KRISTIAN CULTURE CENTER-USA)

==> Subscribe:: <kcc-usa-subscribe@yahoogroups.com>
==> Owner:: <kcc-usa-owner@yahoogroups.com> KCC-USA adalah sebuah forum
diskusi yang bersifat terbuka. Tujuan dari Milis ini adalah untuk mendiskusikan berbagai
culture (budaya) di sekitar kehidupan manusia dipandang dari sudut iman Kristiani.
Budaya yang dimaksudkan di sini meliputi budaya politik, sosial, lingkungan, teknologi,
keluarga, agama, dsb. Milis KCC-USA termasuk aktif, dengan jumlah anggota aktif
sebanyak 240 orang, perminggu ada kira-kira 180 posting. Keterangan selengkapnya,
silakan menghubungi Jonathan Goeij & Johannes Hartanto, owner dari milis KCC-USA

Literatur dan Media:
•

KENAPA DAN BAGAIMANA KITA HARUS BERDOA UNTUK GEREJA
TERANIAYA? [I]

==> http://www.christiananswers.net/indonesian/q-eden/edn-persecutedchurchi.html
Dalam halaman ini dapat anda temukan 1 artikel terjemahan dari tulisan Brother Andrew
yang mengulas tentang "Kenapa dan bagaimana kita harus berdoa dan bertindak untuk
gereja yang menderita aniaya?". Selain itu, halaman Situs ini juga menampilkan sebuah
Studi Alkitabiah dari Eden Communications, berjudul "Bagaimana Berdoa untuk Gereja
yang Menderita Aniaya". Studi Alkitabiah ini dilengkapi dengan contoh modern atas
penganiayaan orang-orang Kristen.
•

DIASPORA MINISTRY [E]

==> http://www.geocities.com/diaspora_ca/Home1.html Dalam Situs yang memiliki misi
untuk mengabarkan Injil melalui metode dialog, apologetika, dan pendidikan ini, dapat
anda jumpai kumpulan artikel (termasuk artikel-artikel Apologetik). Halaman- halaman
lain yang bisa anda kunjungi adalah Diaspora Photo Album, Vocation Story, dan
Diaspora Partners Top 10 Web Site.

Warna-Warni
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BETHESDA RUANG DOA DAN RENUNGAN KRISTIANI [I]
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==> http://mysiteinc.com/bethesda/ Bethesda Prayer adalah sebuah fasilitas bagi anda
yang sedang mengalami pergumulan dan permasalahan berat, serta ingin
mendapatkan dukungan doa. Caranya mudah, kirimkan poko doa anda melalui email ke
Bethesda Prayer (tersedia dalam Situsnya). Selain itu, dalam Situs ini tersedia juga
fasilitas "Fasilitas Scold me!" yaitu sebuah fasilitas pelayanan unik yang disediakan oleh
Bethesda untuk menolong anda-anda yang sedang merasa kesal, marah dan ingin
melampiaskan kemarahan anda melalui email ... mau mencoba :) ??
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Salah satu bentuk pelayanan yang diuntungkan dengan hadirnya teknologi internet
adalah pelayanan doa. Mengapa? Karena internet sanggup menciptakan satu tempat
(dalam dunia maya) dimana orang- orang dari berbagai tempat sepakat untuk sehati
dan berdoa bersama- sama atau saling mendoakan. Jika orang-orang yang sepakat
untuk berdoa ini berkumpul dan membentuk komunikasi kepada Tuhan maka tidak sulit
untuk menyebutnya menjadi "komunitas" orang-orang berdoa yang sifatnya online.
Moderator dari sebuah Milis yang bernama "The Monday Morning Reality Check" yaitu
Justin Long, pernah membahas topik tentang "Masa Depan Gereja Online". Salah satu
bagian yang dibicarakan adalah pembahasan tentang: apakah yang dimaksud dengan
"komunitas". Berikut ini pendapat beliau yang kami terjemahkan:
Adalah hal yang sangat penting sekaligus juga sulit untuk memahami apa itu
sebenarnya "komunitas". Komunitas akan menjadi suatu bagian penting di abad
mendatang dan, untuk sementara ini, banyak orang yang menanyakan tentang
"Bagaimana kita membangun komunitas?, Bagaimana membuat suatu komunitas
tersebut berjalan dengan baik?, dan apa yang membuat orang tertarik untuk masuk
dalam suatu komunitas?"
Salah satu cara untuk memahami komunitas adalah dengan menghilangkan unsurunsur yang tidak penting dalam komunitas, yaitu misalnya, keberadaan bangunan
tempat komunitas tersebut bertemu atau hiburan yang menarik orang dalam komunitas
tersebut. Jika kita mengupas secara lebih mendalam, hingga unsur paling dasar yang
mendorong sekelompok orang untuk berinteraksi, maka kita akan memahami inti dari
komunitas.
Dari penjelasan di atas kita melihat bahwa dalam membentuk komunitas orang-orang
yang berdoa bersama, sebenarnya tidak diperlukan fasilitas gedung atau hiburan yang
seringkali dipakai untuk menarik orang untuk datang ke komunitas tsb. Di dalam berdoa
bersama, kita bahkan tidak dituntut untuk secara fisik harus ada di tempat yang sama.
Elemen dasar dari "komunitas berdoa" adalah unsur "kesatuan hati"; hati umat yang
percaya kepada Tuhan telah dipersatukan dalam persekutuan dengan Anak-Nya Yesus
Kristus. Melalui kesatuan hati inilah kita masing-masing umat-Nya menikmati hubungan
dengan Tuhan. Di dalam kesatuan hati umat percaya inilah Roh Kudus bekerja dan
kuasa-Nya akan dinyatakan melalui doa-doa umat-Nya.
Alangkah indahnya jika umat Tuhan dari berbagai tempat dan latar belakang dapat
bersatu hati dan berdoa memuji Tuhan seperti yang diceritakan oleh Justin Long ketika
ia ada di sebuah Chat Room Doa:
Jumat dan Sabtu lalu, kami mengadakan persekutuan bersama yang merupakan ibadah
penyembahan virtual yang pertama kalinya dan dipimpin oleh seorang pemimpin
penyembahan. Selama ini saya belum pernah mendengar ada ibadah serupa yang
dilakukan di internet. Namun demikian, respon yang kami terima sungguh sangat
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mengejutkan. Pada malam pertama, kami berdoa bersama secara online selama 40
menit dan transkripnya ada sejumlah 53 halaman, dimana banyak orang yang mengakui
kebesaran Tuhan, melakukan pengakuan dosa dan ingin dibebaskan dari keterikatan
mereka, dan saling mendoakan satu sama lain.
Rindukah anda melihat umat Tuhan dipersatukan dalam doa, dengan tidak memandang
pada ras/bangsa dan dari negara mana mereka berasal? Mungkinkah "komunitas
berdoa" seperti ini dilaksanakan? Ditambahkan oleh Justin Long:
Hal ini bukanlah hal yang mustahil. Saat ini telah banyak orang- orang Amerika, Inggris
dan Australia yang bersekutu dengan kami untuk berdoa bersama. Hanya masalah
waktu yang akan menentukan perkembangan komunitas bentuk baru ini yaitu
komunitas online.
Inilah yang menjadi kerinduan Yayasan Lembaga SABDA ketika memulai sebuah milis
publikasi yang kita namakan: Milis e-DOA (lihat review di kolom Milis Publikasi). Sebuah
"komunitas berdoa" online telah lahir (sekalipun baru satu arah), untuk mempersatukan
masyarakat Kristen Indonesia untuk bersama-sama menikmati persekutuan dengan
Tuhan Tritunggal kita, yang telah mempersatukan kita dan menyelamatkan kita.
Terpujilah Allah yang kekal selama-lamanya!
Sumber: The Monday Morning Reality Check Edited by Justin Long
==> http://www.justinlong.org
==> Subscribe: <reality-check-subscribe@egroups.com>

Stop Press
Sistem Publikasi Dan Arsip -- Situs sabda.org **Grand Opening**
==> http://www.sabda.org/publikasi/ Sistem ini dibuat oleh tim SABDA.org beserta staf
dan rekan-rekannya [thanks banyak, ya ... :-) !!]
"SISTEM PUBLIKASI DAN ARSIP" merupakan salah satu bagian yang besar dan
penting dalam Situs SABDA.org. Semua publikasi I-KAN, dan arsipnya, bisa diBACA
langsung secara online. Publikasi-publikasi tersebut adalah: ICW, e-JEMMi, eBinaAnak, e-RH, e-SH, e-Humor, e-Reformed, e-Konsel, e-DOA, e-KJDN, 40-Hari,
Berita Jaffray, dan PESTA.
Selain terdapat DESKRIPSI singkat dari masing-masing publikasi, tersedia fasilitas
untuk melakukan (UN)SUBSCRIBE (berlangganan) secara online -- untuk semua
publikasi -- lewat satu formulir!!
==> http://www.sabda.org/publikasi/langganan/ Bagian terbesar yang sangat
menggembirakan adalah anda bisa mengakses semua ARSIP dari masing-masing
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publikasi -- termasuk edisi/humor/renungan yang PALING BARU [diupdate
otomatis/harian].

Bila menjelajah lebih dalam ke setiap publikasi, misalnya ICW, maka anda akan
mendapat INFORMASI KOMPLIT tentang ICW dan semua edisi sampai yang paling
akhir terbit (115 Edisi). Jika anda pernah kehilangan beberapa edisi ICW, anda tidak
perlu panik.... karena sekarang anda dapat klik bagian arsip, dan.... walah.... anda
tinggal pilih edisi mana yang anda inginkan!
Nilai plus lain, dan lebih hebat, yang dibuat oleh tim SABDA.org adalah tersedianya
multi-fungsi "CARI" yang ditempatkan di bagian utama Publikasi maupun di setiap
halaman publikasi. Fungsi ini dapat dipakai untuk mengakses/mencari "kata-frasa"
apapun [termasuk situs dan alamat url di ICW], yang anda inginkan di salah satu (atau
semua) publikasi yang ada. Anda tinggal mengetik kata yang anda cari, lalu pilih
publikasi apa yang anda kehendaki dan tekan "CARI". Maka akan cepat tersaji "katafrase" yang anda cari sekaligus dengan ANALISA HASIL PENCARIAN. Hebat, bukan?
Cobalah!
Jika anda ingin mendapatkan publikasi-publikasi yang masih segar setiap
hari/minggu/bulan/tahun lewat email, kami sarankan anda untuk berlangganan
(subscribe/mendaftar). Caranya, mudah sekali: kirimkan e-mail kosong ke alamat
'subscribe' yang tertulis di masing-masing Publikasi di bawah ini, atau ;-) kunjungi
langsung "SISTEM PUBLIKASI DAN ARSIP" di SABDA.org. Nah, tunggu apa lagi?
Buruan daftar...
Arsip Publikasi Harian
Arsip e-RH
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
==> Subscribe:: <subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org>
Arsip e-SH
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/
==> Subscribe:: <subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org>
Arsip e-Humor
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
==> Subscribe:: <subscribe-i-kan-humor@xc.org>
Arsip Publikasi Mingguan
Arsip ICW
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/
==> Subscribe:: <subscribe-i-kan-ICW@xc.org>
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Arsip e-JEMMi
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/
==> Subscribe:: <subscribe-i-kan-misi@xc.org>
Arsip e-BinaAnak
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/
==> Subscribe:: <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>
Arsip Publikasi Dwi Mingguan
Arsip e-Konsel
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
==> Subscribe:: <subscribe-i-kan-konsel@xc.org>
Arsip Publikasi Bulanan
Arsip e-Reformed
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/
==> Subscribe:: subscribe-i-kan-untuk-Reformed@xc.org
Arsip e-KJDN/e-DOA
==> http://www.sabda.org/publikasi/kjdn/
==> Subscribe:: <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>
Arsip Berita Jaffray
==> http://www.sabda.org/publikasi/berita_jaffray/
==> Subscribe:: <subscribe-i-kan-untuk-Jaffray@xc.org>
Arsip Publikasi Tahunan
Arsip 40-Hari/e-DOA
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2001/
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/2000/
==> Subscribe:: <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org>

Update Situs
Nama
: Majalah BAHANA
E-Mail
: Redaksi@
URL
: http://www.bahana-magazine.com
Komentar : Up-date Situs
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Nama
E-Mail
URL

: Johannes Suwantika
: johannes.suwantika@
: http://www.zondervan.com/
Zondervan, penerbit buku-buku Kristen dan New International Version Bible,
Komentar : menyediakan beberapa produk software. Silahkan mengunjungi situs
Zondervan dan melihat daftar software yang diproducksikan oleh Zondervan
[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]

Surat Anda
Dari: "Jonathan Goeij" <JonathanGoeij@>
>Dear Endah,
>Saya yang sangat berterima kasih karena milis KCC-USA ini akan
>dimuat dalam ICW, saya sendiri secara rutin menerima ICW dan
>menerima banyak berkat karenanya. Saya ingin tahu bagaimana caranya
>agar ICW dapat di postingkan ke KCC-USA sehingga juga dapat menjadi
>berkat bagi member2 KCC-USA.
>Tuhan memberkati pelayanan anda.
>Salam dan doa,
>Jonathan Goeij
Redaksi:
FYI, milis KCC-USA telah dimuat dalam edisi ini, semoga menjadi berkat bagi mereka
yang membutuhkan. Selain itu, kami juga bersyukur bila ICW telah menjadi berkat bagi
anda.
Jika anda ingin mendaftarkan milis/anggota anda untuk menerima setiap penerbitan
Publikasi ICW, ada 2 pilihan:
1. silakan daftarkan langsung alamat posting milis KCC-USA ke < subscribe-i-kanICW@xc.org > atau minta kepada staf ICW untuk mendaftarkannya.
2. kirim daftar anggota (alamat e-mail) milis anda ke staf ICW, dan kami dengan
senang hati akan menambahkan mereka sebagai pelanggan ICW ... < stafICW@sabda.org > .

281

ICW 116/Desember/2001:

ICW 2001

Salam Kasih
Salam Sejahtera
Tak terasa kita sudah menginjak bulan terakhir tahun 2001.... "Time flies!!", kemana
perginya 11 bulan dari tahun ini? Lebih-lebih bulan Desember, mungkin akan lewat
lebih cepat daripada bulan-bulan lain....
Mari kita sisihkan waktu sejenak untuk melihat apa yang telah Tuhan kerjakan dalam
hidup kita tahun ini dan bersyukur untuk apa yang telah Dia lakukan dalam hidup kita
masing-masing. Kalau anda belum memikirkannya dan belum sempat bersyukur, anda
masih punya waktu untuk melihat ke belakang dan bersyukur sebelum tahun 2001
benar- benar lewat.
BTW; berbicara tentang mengingat-ingat masa lalu dan bersyukur, ada satu kisah nyata
yang dapat anda baca di kolom Artikel yang mungkin akan menolong kita untuk memuji
dan memuliakan Tuhan atas apa yang telah Dia kerjakan untuk kita dan melalui kita.
Selamat menikmati.
Staf Redaksi
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Gereja dan Denominasi
•

GEREJA KRISTEN JAWA TANGERANG [I]

==> http://gkjtangerang.tripod.com/ Situs ini cukup baru karena baru diluncurkan 21
Oktober 2001... congratulations!!! Di halaman depan Situs ini anda dapat melihat
bagian-bagian Headline News, Renungan, dan Shema Online. Informasi yang tersedia
dalam bagian-bagian tsb. merupakan link ke halaman yang memuat
artikel/berita/renungan selengkapnya. Selain itu anda juga bisa mendapatkan informasi
lengkap untuk mengenal GKJ Tangerang. Untuk itu anda dapat menjelajahi bagianbagian utama dari Situs ini, antara lain Riwayat, Warta Jemaat, Kalender Kegiatan, dan
masih banyak lagi bagian lainnya. Tersedia juga Link ke Situs-situs terkait.
•

GEREJA BETEL INDONESIA BETHANY BOGOR [I]

==> http://www.bethany-bogor.org/ Situs ini dibangun untuk dan dari keluarga Kristen
Indonesia yang tergabung dalam jemaat Bethany, Bogor. Di dalamnya tersedia bahan
untuk saat teduh bagi anda bersama dengan keluarga di Family Altar, atau anda juga
dapat memperoleh pokok-pokok doa dari Menara Doa. Bagian-bagian lain yang
disediakan adalah halaman untuk anak-anak seperti Kids dan HolyKids yang berisi Misi,
Kesaksian; dan Tanya Jawab. Bagian Keluarga disajikan berbagai masalah keluarga,
mulai dari bagaimana merawat keharmonisan hubungan suami-istri, mendidik anak,
komunikasi keluarga hingga cara membawa keluarga anda untuk tetap fokus kepada
pilar utama keluarga yaitu Yesus Kristus. Bagi anda yang sedang mengalami
pergumulan pribadi, anda dapat membuka bagian konseling untuk memperoleh
bimbingan Alkitabiah untuk menyelesaikan pergumulan anda. Info-info lain yang bisa
anda peroleh di situs ini adalah Buletin Pembangunan, Jadwal Ibadah dan Siaran Radio
Kristen.
•

GEREJA KRISTEN INDONESIA BEKASI TIMUR [I]

==> http://gkibektim.tripod.com/ Situs ini merupakan sarana yang dipakai untuk
memperkenalkan GKI Bekasi Timur dan pelayanannya. Bagian utama dari Situs ini
adalah Tentang Gereja, Sejarah, Visi dan Misi, Artikel, Hidup yang Berkemenangan dan
Bernyanyilah. Selain itu ada juga link ke situs- situs lain yang sangat berguna, seperti
misalnya ODB, Alkitab Online (SABDA-Web), Anak SM GKI Bekasi Timur, Guru SM
GKI Bekasi Timur, PGI, dan Gloria Cyber Ministries.

Pelayanan
•

YESUS.NET [I]
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==> http://www.yesus.net/ Sesuai dengan namanya, Situs ini memiliki misi untuk
memperkenalkan Yesus kepada para pengunjungnya. Oleh karena itu di halaman
depan dari Situs Yesus.Net ini terdapat banyak pertanyaan tentang Yesus dan
sekaligus link-link ke jawaban pertanyaan-pertanyaan tersebut. Untuk mengenal Situs
Yesus.Net lebih baik, anda dapat klik bagian- bagian utama Situs ini, yaitu Forum
Diskusi, Forum Doa, Forum Informasi, dan Sahabat Yesus.

Milis Publikasi
•

THE WOW! NEWSLETTER (WIN OVER THE WORLD!) [I]

==> Subscribe: < subscribe@wownewsletter.org >
==> http://www.wownewsletter.org/ The WOW! Newsletter yang terbit seminggu sekali
ini berharap bisa ikut membangun rohani para anggotanya agar lebih dekat dengan
Tuhan dan membuat hidup mereka menjadi lebih bahagia melalui berbagai artikel dan
cerita menarik yang disajikan. Publikasi ini terbuka untuk umum dan telah memiliki
anggota kira-kira seribu orang. Untuk mencapai tujuan ini, The WOW! Newsletter lewat
email menyediakan kolom-kolom antara lain: Artikel Utama, Pojok Humor, Aneka Cerita,
Puisi, dan Kuis Alkitab -- WOW! Silakan bergabung.

Milis Diskusi
•

SUCCESSFUL BETHANY FAMILIES [I]

==> Subscribe: < bethany_city-subscribe@yahoogroups.com >
==> Owner : < bethany_city-owner@yahoogroups.com > Dalam edisi ini kita akan
berkenalan dengan sebuah forum diskusi/ sharing dari Successful Bethany Families.
Milis diskusi yang terbuka untuk umum ini merupakan sarana untuk bertukar informasi
seputar kekristenan terutama dalam melayani para warga Kristen baru yang berusia
sekitar 14 - 25 tahun. Milis ini juga dimaksudkan untuk meramaikan dibukanya Gerejagereja Bethany di seluruh benua. Dengan pelayanannya yang berapi-api mereka ingin
menjangkau anak- anak muda Indonesia yang tersebar di seluruh dunia.

Literatur dan Media:
•

TERANGDUNIA.COM -- MEDIA INFORMASI & KOMUNIKASI KRISTEN
INDONESIA [I]

==> http://www.terangdunia.com/ Terangdunia.com adalah website Kristen
interdenominasi yang dibuat sebagai media informasi dan komunikasi antar gereja
Tuhan di Indonesia. Nama "Terang Dunia" diambil dari perkataan Yesus Kristus yang
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intinya mengatakan bahwa setiap orang percaya harus menjadi terang dan teladan bagi
dunia yang gelap. Situs ini diharapkan akan menjembatani hubungan antar umat Kristen
untuk membangun iman dan percaya pada Kristus. Topik-topik utama yang dapat anda
peroleh dari situs ini antara lain E-mail dari Tuhan, Berita dan Peristiwa, Amanat Agung,
Kesaksian, Artikel, Kasih Keluarga, Masalah -- berbeban berat, dll. Bagi anda yang
membutuhkan bantuan atau ingin sharing tentang masalah yang sedang anda hadapi
silakan klik menu Saling Tolong dimana anda dapat dilayani. Situs ini juga menyediakan
konsultasi Narkoba yang diasuh oleh Drs. Erwin Pohe. Masih banyak menu-menu dan
topik-topik lain yang menarik yang dapat anda jumpai di situs ini. Silakan berkunjung.
•

KUMPULAN ARTIKEL -- ISHAK NATAN [I/E]

==> http://www.geocities.com/ishaknatan/
==> http://www.geocities.com/ishaknatan/Indo/ Ingin belajar Alkitab secara pribadi atau
ingin mengetahui perkembangan kekristenan sejauh ini? Situs yang diluncurkan
dwibahasa, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, ini mengulas tentang karya Allah dan
keselamatan-Nya seperti yang telah diuraikan dalam ALkitab dengan bahasa yang lebih
komunikatif, disertai dengan presentasi sederhana dan menarik sehingga mudah
dipahami. Anda dapat pula membuka artikel-artikel lain yang disajikan dalam bahasa
Indonesia yang banyak mengulas tentang kekristenan ataupun topik- topik lain yang up
to date untuk menguatkan pengharapan anda akan janji keselamatan Allah. Menu-menu
lain yang ditampilkan dalam situs ini antara lain Good News for Human Race, To the
First Jews, For the Saved, Countdown to Eternity, Site Menu dll. Untuk menghubungi
situs-situs lain yang terkait, anda tinggal menggunakan fasilitas search yang telah
disediakan. Selamat berkunjung.

Warna-Warni
•

FECTEC (FROM EVERY CAMPUS TO EVERY COUNTRY) [I]

==> http://pubweb.nwu.edu/~ejw923/ Situs ini merupakan homepage dari Pelayanan
Mahasiswa Indonesia. Istilah "From Every Campus to Every Country" (FECTEC) diambil
dari tema konferensi/gerakan misi Urbana kedua pada tahun 1948. Tema ini menjadi
semangat dan visi bagi pelayanan mahasiswa untuk terus tekun berdoa supaya dari tiap
kampus muncul orang-orang yang takut akan Tuhan, yang menjadi saksi-Nya di seluruh
dunia, dan menjangkau dunia bagi kemuliaan-Nya. Untuk mengenal pelayanan yang
dilakukan oleh para mahasiswa ini, silakan menjelajahi About Us, Articles, Events,
News, Help, dan Links yang merupakan bagian-bagian utama dalam Situs ini.
•

CERITA KRISTEN [I/E]

==> http://www.cerita-kristen.com/ Anda butuh refreshing setelah seharian bekerja atau
ingin mengisi week end dengan cerita yang menggugah hati? Situs Cerita-Kristen.com
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hadir menemani anda dengan cerita-cerita dari berbagai negara yang berbicara tentang
kasih Allah dan kuasa-Nya dalam hidup manusia. Pada halaman utama Situs, anda
akan menjumpai bagian indeks, link- link terkait, topik, dan cerita Kristen paling laris.
Untuk memudahkan dalam mencari bahan atau cerita yang anda butuhkan, tersedia
fasilitas search yang dapat gunakan. Cerita-cerita ini disajikan dalam dua bahasa yang
bisa anda pilih, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Jika anda tertarik untuk
berlangganan "cerita lewat email", anda dapat langsung mendaftar lewat fasilitas yang
disediakan dalam situs ini secara gratis. Anda tertarik?
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Kiranya kisah nyata ini kembali mengingatkan kita untuk belajar saling memberi dan
saling menerima. Selamat membaca.
Pada suatu waktu, hiduplah seorang pemuda miskin yang menjual barang dari pintu ke
pintu untuk membiayai sekolahnya. Suatu hari, ia hanya mempunyai sekeping uang 10
sen, dan ia sangat lapar. Ia memutuskan untuk meminta makan dari tetangga sebelah
rumahnya. Namun, ia kehilangan keberaniannya ketika menjumpai seorang wanita
cantik yang membuka pintu. Ia akhirnya tidak minta makan melainkan segelas air
minum. Wanita itu berpikir pemuda itu terlihat sangat lapar sehingga ia memberikan
segelas besar susu. Pemuda itu minum perlahan, dan kemudian bertanya, "Berapa
hutang saya, Bu?"
"Anda tidak berhutang apapun pada saya," jawab wanita tersebut. "Ibu saya
mengajarkan kami untuk tidak menerima pembayaran untuk berbuat kebaikan."
Pemuda itu berkata, "Terima kasih, Bu, dari dasar hati saya yang terdalam."
Pada saat pemuda itu, Howard Kelly, pergi meninggalkan rumah tersebut, ia tidak
hanya merasa lebih kuat secara fisik tetapi juga kepercayaannya kepada Tuhan dan
hatinya juga merasa kuat kembali. Ia telah siap menyerah dan berhenti, tetapi suatu
perbuatan baik yang sederhana itu telah memulihkan kepercayaannya.
Tahun demi tahun berlalu, dan wanita baik hati tersebut menderita sakit parah. Dokter di
daerahnya kehilangan daya. Mereka akhirnya mengirimkan wanita itu ke kota besar,
dimana mereka memanggil para ahli spesialis untuk mempelajari penyakit yang langka
tersebut. Seorang dokter muda bernama Howard Kelly dipanggil ke ruang konsultasi.
Ketika ia mendengar nama kota wanita itu berasal, terlihat seberkas sinar dimatanya. Ia
bangkit dan pergi menuruni aula rumah sakit menuju ke ruang dimana wanita tersebut
dirawat. Dengan memakai baju dokter ia pergi melihat pasiennya itu. Ia segera
mengenali wanita muda itu. Ia kembali ke ruang konsultasi, bertekad untuk memberikan
yang terbaik agar dapat menyelamatkan hidup wanita itu. Semenjak hari itu ia
memberikan perhatian khusus pada kasus itu.
Setelah melakukan perjuangan yang panjang, akhirnya pertarungan itu dapat
dimenangkan. Dr. Kelly meminta kantor administrasi untuk memberikan total tagihan
kepadanya untuk persetujuan. Ia melihatnya, kemudian menulis sesuatu pada
ujungnya, dan tagihan tersebut dikirim ke ruang wanita tersebut. Wanita itu takut untuk
membukanya, karena ia yakin bahwa ia akan berusaha membayar tagihan tersebut
sepanjang sisa hidupnya. Akhirnya ia melihat tagihan tersebut, jumlah totalnya sangat
besar; matanya penuh dengan air mata keputusasaan, ketika sesuatu menarik
perhatiannya pada suatu sisi tagihan tersebut. Ia membaca kata-kata yang ditulis
dengan tangan itu ..
"Terbayar lunas, dengan segelas susu." (Tertanda) Dr. Howard Kelly.
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Sekarang air mata kebahagiaan membanjiri matanya pada saat hatinya berdoa: "Terima
kasih, Tuhan, bahwa kasihMu telah tersebar melalui hati dan tangan manusia."
(diterjemahkan oleh: Devina Jap)
Sumber : Milis GPDI; November 2001
Subject : Segelas Susu -- Kisah Nyata
Subscribe : < gpdi-subscribe@topica.com >

Stop Press
•

PROGRAM M.DIV. INTENSIF JANUARI 2002 -- STTRII

STTRII menawarkan 2 Mata Kuliah Intensif:
1. Islamologi II: Current Development (2 SKS)
Dosen : Dr. Bambang Ruseno Utomo
Tanggal: 7 - 12 Januari 2002
Melalui kuliah ini, pendalaman akan perkembangan theologia Islam akan menjadi
bagian utama. Di samping itu hubungan monologis dan dialogis antara Islam dan
Kristen akan dilihat dalam konteks kehidupan di Indonesia.
2. Exegesis & Systematic: Book of Ezra & Nehemia (2 SKS)
Dosen : Dr. Richard Ngun dan Inawaty Teddy, Th.M.
Tanggal: 7 - 16 Januari 2002
Melalui kuliah ini, kekayaan kedua buku paska pembuangan akan digali dan
disingkapkan. Topik-topik theologi yang penting akan dibahass dan diperlengkapi
dengan pendekatan Exegetical yang cermat.
Kuliah intensif ini terbuka untuk mahasiswa/i M.Div. dan mahasiswa/i S.Th. tingkat
akhir. Kuliah ini juga dapat diikuti sebagai pendengar oleh hamba Tuhan, pemimpinpemimpin gereja/yayasan Kristen, serta aktivis gereja yang pernah belajar theologi dan
masih aktif melayani.
Bagi yang berminat dapat menghubungi Bagian Registrasi STTRII di:
Alamat : STTRII, Warung Buncit, Jakarta Selatan
Telp./Fax : Telp. (021) 799-0357, 7982819 Fax: 798-7437
E-mail
: < reformed@idola.net.id >

Update Situs
Nama
E-Mail

: "Wahyu Pramudya"
: <charisma@>
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URL
: http://www.5roti2ikan.net
Komentar : Kami ingin memberitahukan bahwa kami telah melakukan update pada Situs
5roti2ikan dalam rangka menyambut natal dan tahun baru. Kami telah
menambah sebuah kolom baru, yaitu perspektif gembala yang diasuh oleh
Pdt. Bob Jokiman. Beberapa artikel dan renungan baru telah kami
tambahkan, baik yang berasal dari penulis lama maupun beberapa penulis
yang baru bergabung. Beberapa artikel dan renungan dalam rangka
menyambut tahun yang baru juga telah kami persiapkan. O,ya ... kami telah
membeli domain http://www.5roti2ikan.net sebagai alamat baru Situs
5roti2ikan. Selamat berkunjung.
Nama
: Iwanto H.
E-Mail
: <iwantoh@>
URL
: http://www.geocities.com/gbiagraphe
Alamat situs GBIA Graphe sekarang berubah yang dulunya di
http://centrin.net.id/~morzo dan sekarang telah menjadi
http://www.geocities.com/gbiagraphe. Situs tersebut telah banyak
Komentar : mengalami perubahan dan perbaikan. Sebagai web master dari situs
tersebut saya menyarankan pengunjung SABDA untuk meruangkan
waktunya untuk menjelajahi situs ini dan saya yakin pasti ada manfaatnya
untuk lebih memahami dan mengenal sang juru selamat kita yaitu Yesus.
[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]

Surat Anda
Dari: "Redaksi 5roti2ikan" <redaksi@> Subject: ucapan terima kasih
>Dear Staff ICW,
>Mewakili segenap pelayan situs 5roti2ikan [www.5roti2ikan.f2s.com],
>saya mengucapkan terima kasih atas review yang diberikan dalam ICW
>edisi 114. Segenap pelayan situs 5roti2ikan bersyukur atas kebaikan
>Tuhan, karena sejak situs ini dibuka (September 2001) dan
>dipublikasikan untuk umum (23 Oktober 2001), kami telah menerima
>kunjungan dari 1154 tamu (sampai dengan 7 November 2001). Tuhan
>juga telah memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani konsultasi
>masalah-masalah teologi dari pengunjung kami.
>
>Mohon dukungan doa untuk upload artikel yang baru pada pertengahan
>bulan November ini. Kami bersyukur untuk dua penulis baru yang
>bergabung untuk melayani bersama 5roti2ikan. Terima kasih, Tuhan
>memberkati.
>
>Wahyu Pramudya
>http://www.5roti2ikan.f2s.com [RED.: juga bisa diakses melalui alamat
http://www.5roti2ikan.net]
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Redaksi:
Terima kasih kembali. Biarlah kerjasama kita dalam melayani Tuhan boleh mempererat
tali persaudaraan kita. To God be the glory!!
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Salam Kasih
Salam dalam Kasih Kristus.
Bulan Desember sering disebut sebagai bulan untuk "memberi" (giving), karena
diharapkan pada masa Natal ini orang Kristen dapat belajar untuk menjadi seperti
Kristus yang rela memberikan diri-Nya untuk manusia, karena Ia rela lebih memikirkan
kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Alangkah indahnya jika orang-orang
Kristen dapat mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh Kristus itu. Artikel yang
kami sajikan pada edisi kali ini akan menolong kita membuka mata dan melihat setiap
keadaan/kondisi/talenta/pekerjaan kita sebagai kesempatan untuk melayani dan
menyatakan kasih Kristus kepada orang lain. Maukah anda memikirkan, apa yang akan
anda lakukan pada bulan Desember tahun ini untuk menunjukkan kasih Tuhan kepada
orang lain?
Marilah kita membuka hati dan diri kita untuk dapat menjadi saluran berkat bagi orang
lain. Suasana menjelang Natal mungkin dapat memberi dorongan tersendiri untuk
memberi. Nah, tunggu apa lagi? Salurkan talenta, karunia atau apa yang anda miliki
untuk melayani orang lain (mungkin untuk orang yang selama ini tidak pernah anda
perhatikan). Lakukan sebelum hari Natal tiba, maka kami yakin Natal tahun 2001 akan
menjadi Natal yang paling berkesan dalam hidup anda.
Selamat menunjukkan Kasih Tuhan kepada orang lain!
Staf Redaksi ICW
•

Catatan dari Redaksi:

Huruf (I) atau (E) yang ditempatkan di belakang setiap nama Situs adalah kode untuk
memberitahukan bahasa apa yang dipakai dalam Situs tsb. (I) adalah Bahasa Indonesia
(E) adalah Bahasa Inggris
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Alkitab:Audiotreasure [E]

==> http://www.audiotreasure.com/
==> http://www.audiotreasure.com/audiolinks.htm [Daftar Links] Situs AudioTreasure ini
mempunyai fasilitas yang istimewa karena Situs ini memungkinkan anda untuk
mendengarkan Firman Tuhan tanpa harus online di internet! Anda dapat men-download
file-file Firman Tuhan ini (Perjanjian Baru dan beberapa Kitab Perjanjian lama versi
World English Bible) dengan gratis!! Situs AudioTreasure juga menerbitkan sebuah CDROM yang berisi Perjanjian Baru dan Mazmur dalam bentuk MP3 Audio sebuah CDROM ... namaun sayangnya CD tersebut hanya beredar di Amerika :( Selain itu,
tersedia juga "Finding Peace in Uncertain Times", yaitu pesan 10 menit dari Pendeta
Ron Johnson yang disajikan baik dalam format Real Audio maupun MP3. Saat mengklik halaman Bible Audio Links, anda dapat menjumpai informasi yang sangat bagus
mengenai sumber-sumber audio on the net yang dapat di-download.

Gereja dan Denominasi
•

GEREJA KRISTEN JAWA NEHEMIA [I]

==> http://www.gkjnehemia.cjb.net/ GKJ Nehemia telah meluncurkan sebuah Situs bagi
orang Kristen pengguna internet dan secara khusus diperuntukkan bagi jemaat GKJ
Nehemia. Untuk dapat melihat profil GKJ Nehemia secara sekilas, anda dapat
membuka menu Sejarah, Visi&Misi, Komisi, dan Wilayah Pertumbuhan. Bagi anda yang
membutuhkan renungan untuk saat teduh, Situs ini juga menyediakan menu renungan
yang anda butuhkan. Selain itu telah ditambahkan info-info lain, seperti Warta Jemaat,
Jadwal Pendeta, Jadwal Ibadah, Jadwal PS/VG, dan sebuah info lowongan yang
mungkin sangat dibutuhkan bagi anda yang belum memperoleh pekerjaan. Bagi
pengunjung yang ingin melakukan tanya jawab dan sharing ide-ide, saran atau masalah
anda dapat berkunjung ke Pojok Pastoral, yang diasuh oleh pendeta GKJ Nehemia.
•

GII AZUZA [I]

==> http://www.townsavers.com/giiazusa/ GII Azuza kini membuka Situs bagi para
jemaatnya atau bagi anda yang ingin mengenal lebih dekat Gereja Injili Indonesia yang
berlokasi di Azuza, California, USA. Anda juga akan menemukan buletin gereja atau
info-info, seperti jadwal kebaktian gereja, acara gereja 2001, kepengurusan GII Azuza
per 2001, kegiatan KKR, link-link terkait, serta kegiatan Youth Camping. Silakan
menjelajah Situs GII Azusa dan berkenalan dengan para pengurusnya.
•

GEREJA KRISTEN PROTESTAN SIMALUNGUN [I]
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==> http://www.gkps.or.id/ Situs ini mengulas tentang berita-berita baik peristiwaperistiwa yang terjadi di Kantor Pusat maupun berita-berita dari jemaat. Anda juga dapat
mengenal gereja ini lewat menu sejarah gereja, struktur organisasi, visi dan misi gereja
yang dapat anda lihat di menu utama Situs ini. Saat berkunjung anda diharapkan untuk
mengisi buku tamu yang tersedia. Yang menarik, Situs ini menyediakan ajang konseling
bagi anda yang ingin berbagi beban dan pergumulan. Untuk itu silakan masuk ke menu
Counseling Pastoral. Juga tersedia fasilitas pencarian untuk mempermudah anda
menjelajah Situs ini. Jika anda mau, anda juga dapat mendaftarkan diri untuk
memperoleh berita-berita yang terjadi di GKPS lewat newsletter.

Pelayanan
•

KONSULTASI [I]

==> http://members.truepath.com/gpdi/Konsultasi/ "Frustasi? Butuh Bimbingan? Ingin
Konsultasi?" ... Nah, anda datang ke halaman Situs yang tepat, karena di halaman
Konsultasi ini anda akan dilayani oleh Pdt. Adi Sujaka, S.Th. yang akan menolong anda
dengan pelayanan konsultasi. Dengan jaminan bahwa identitas dan masalah anda akan
dirahasiakan, anda dapat menanyakan hal-hal sehubungan dengan masalah pribadi
tanpa perlu merasa khawatir. Halaman Konsultasi, salah satu bagian dalam Situs
Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI), berisi 20-30 posting pertanyaan/ permasalahan
dari orang-orang yang ingin konsultasi ... sekaligus jawabannya. Bagian lain dalam
Situs ini adalah Kesaksian, Artikel, Khotbah, Pendalaman Alkitab, Bible Study, Bible
Tool, Kidung Pujian, Terminal Senyum, Renungan Hari Ini, Our Daily Bread, dan About
GPdI. Situs ini juga menyediakan fasilitas Search untuk memudahkan anda mencari
informasi yang anda butuhkan.

Milis Publikasi
•

RENUNGAN PAGI [I]

==> Subscribe: < renungan_pagi-subscribe@yahoogroups.com >
==> http://www.jnet-ministry.com/ Milis Publikasi Renungan Pagi adalah milik PD
Imanuel -- yaitu Persekutuan Doa interdenominasi karyawan/ti Astra Heavy Industries
Group. Milis ini terbuka untuk umum dan bahan renungannya dikirim sekitar pk. 08:0008:30 pagi (Senin s/d Jumat). Meskipun Renungan Pagi adalah sebuah Milis Publikasi,
tapi dibuka kesempatan bagi anda untuk mengirimkan masukan, yaitu dengan menulis
surat ke alamat:
==> <renungan_pagi-owner@yahoogroups.com>

Milis Diskusi
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==> < programmer-kristen-subscribe@yahoogroups.com > Kini telah hadir Milis
Programmer Kristen yang menjadi tempat kumpulnya rekan-rekan programmer Kristen
Indonesia baik yang ada di dalam maupun di luar Indonesia. Disini anda bisa berbagi
informasi, tips dan trik, lowongan kerja, dan tanya jawab, dll. Bahasa pemrograman juga
menjadi salah satu topik yang didiskusikan (termasuk pemrograman web). Selain itu
berbagai ide untuk mengembangkan pelayanan dengan memakai komputer (baik untuk
gereja atau yayasan) juga dibahas dalam milis ini. [Kiriman dari "utomo" <utomo@> ]

Literatur dan Media:
•

WARNING NEWS [I]

==> http://www.warningnews.com/ Sedang mencari kumpulan artikel Kristen dan berita
aktual seputar dunia Kristen? Situs Warning News telah menyediakan segudang artikel
dan berita yang dapat anda akses/baca saat berkunjung ke Situs ini. Pada bagian
Pilihan anda bisa menemukan informasi antara lain mengenai Gereja, Agenda,
Keluarga, Gaya Hidup, Hidup Berjemaat, dan Gardu Profesi. Pada bagian Layanan
tersedia Warning 911, Renungan, dan Cry for Indonesia. Halaman-halaman lain adalah
Poling Kristiani, Arsip Artikel, Majalah WARNING, Link Organisasi, Link Media, Link
Kristiani, dan Pengumuman.
•

MAJALAH GENTA ONLINE UNIVERSITAS PETRA SURABAYA [I]

==> http://genta.petra.ac.id/pusroh.html Khusus pada alamat di atas, anda diajak untuk
mengenal pelayanan mahasiswa (pelma) dan pusat kerohanian (pusroh) yang ada di
Universitas PETRA Surabaya. Bila anda ingin mengetahui informasi lain, anda dapat
memilih daftar menu yang disediakan di sebelah kiri atas, antara lain Laporan Utama,
Ulasan Film, Renungan, Artikel Bebas, Perjalanan, Profile, Tips, Genta Edisi Lalu, dsb.

Warna-Warni
•

DOA PUASA [I]
==> http://www.doapuasa.com/
Anda akan menemukan informasi seputar puasa saat berkunjung ke Situs yang
dikelola oleh Kalender Jaringan Doa Nasional ini. Materi tentang puasa, mulai
dari Sejarah Puasa, Definisi Puasa, Alasan Berpuasa, Jenis-jenis puasa (Penuh,
Normal, Parsial, dan Bergilir), Saat Berpuasa, dan info-info lain ... dibahas dalam
Situs ini. Kemungkinan karena materi puasa selalu "langgeng" (tetap sama dari
waktu ke waktu) maka info lain (di luar puasa) tidak pernah di-update lagi oleh
web masternya sejak tahun 2000 yang lalu :(
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•

INTERNATIONAL MINISTRIES [E]
==> http://www.lhmint.org/
Ingin tahu lebih banyak tentang kiprah pelayanan internasional? Kunjungi saja
Situs International Ministries ini sekarang juga. Anda tidak hanya dapat
mengetahui apa dan siapa saja di balik International Ministries ini saja tetapi
anda juga dapat memperoleh berita-berita misi yang aktual dan kesaksiankesaksian dari seluruh dunia. Pada halaman utama ditampilkan peta dunia yang
dapat anda klik pada wilayah yang anda ingin ketahui. Situs ini juga
menyediakan daily devotion yang dapat anda gunakan untuk bahan renungan
harian. Sedangkan photo gallery menyajikan berbagai gambar- gambar bertema
pelayanan dengan kualitas fotografi profesional. Jika anda terbeban untuk
memberikan donasi, ingin menjadi sukarelawan di dalam pelayanan internasional
atau ingin memberikan dukungan doa, Situs ini memberikan fasilitas yang
memudahkan anda untuk berpartisipasi.

•

NETAID [E]
==> http://www.netaid.org/
Misi organisasi NetAid ini adalah memperjuangkan hak anak-anak di seluruh
dunia untuk memperoleh pendidikan yang layak. Melalui Situs NetAid kita dapat
mengetahui informasi terakhir tentang apa yang saat ini NetAid sedang kerjakan,
yaitu mengadakan program pelayanan bagi rakyat Afganistan yang mengungsi
akibat perang yang berkepanjangan di negara mereka. Selain itu Situs ini juga
memberi kabar tentang kondisi pendidikan di berbagai negara di dunia dan
kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak saat ini. Informasi tentang NetAid
juga bisa didapatkan dalam Situs ini, misalnya Komitmen NetAid, Partner NetAid
dan info-info lain tentang dunia pendidikan dan masalah-masalah pendidikan
yang dihadapi dunia saat ini.
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(Oleh Harvey Moore, San Diego, California)
Sebagai seorang calon pendeta, saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan
kotbah pada acara informal di rumah perawatan di sebuah kota kecil. Tetapi saya baru
sadar kemudian bahwa ternyata para penghuni rumah tersebut adalah orang-orang
yang telah memutih rambutnya. Pada pagi Sabtu itu, rasa takut mulai memenuhi benak
saya. Saat itu saya baru berumur 21 tahun. Apa yang dapat saya sampaikan pada
orang-orang lanjut usia ini?
Untuk menutupi rasa cemas saya, maka sebagai langkah awal saya menemui mereka
terlebih dulu untuk berkenalan. Hampir setiap orang menceritakan permasalahan yang
sama yaitu bahwa mereka merasa tidak mempunyai apa-apa untuk dapat menolong
orang lain. Mendengar cerita- cerita itu, saya segera tahu pesan apa yang harus saya
sampaikan dalam khotbah saya, yaitu "Percakapan antara Musa dengan Allah di semak
duri yang menyala" (Keluaran 3). Pasal itu menceritakan tentang Musa yang merasa
tidak mampu mengemban tugas untuk memimpin bangsa Israel. Kesimpulan dari pasal
tersebut adalah bahwa setiap orang, entah berapapun usianya, pasti memiliki sesuatu
yang dapat dipakai untuk menolong orang lain."
Diskusi yang hidup pun terjadi. Lalu dari ruang sebelah, Ibu Bean memanggil saya dari
tempat dia terbaring. Dengan memandang mata saya, Ibu Bean bertanya, "Nak, apakah
engkau yakin dengan apa yang engkau sampaikan tadi?" "Ya, sangat yakin," jawab
saya.
Ibu Bean melanjutkan, "Aku telah melekat di tempat tidur ini selama lima belas tahun.
Katakan padaku, bagaimana aku dapat menolong orang lain." Saya mengulang Firman
Tuhan dalam Alkitab kepadanya, "Apakah yang di tanganmu itu?" (Keluaran 4:2a).
Ibu Bean menjawab, "Tidak ada, hanya sebuah telepon. Dan apakah manfaat telepon
itu sedangkan aku tidak memiliki seorang pun untuk aku telepon?"
"Saya tidak memiliki jawaban untuk anda saat ini," jawab saya dengan jujur. "Tapi
mengapa kita tidak mendoakan hal ini?" Lalu kami berdoa bersama dan dia merasa
lebih baik.
Malam itu saya mulai memikirkan Ibu Bean dan pernyataannya bahwa dia tidak memiliki
seseorang untuk ditelepon. Bagaimana kalau saya mencarikan orang-orang yang dapat
diteleponnya?
Di gereja tempat saya ditugaskan, saya mulai bertanya kepada ketua- ketua komisi,
"Tidakkah lebih baik bila kita memiliki seseorang yang dapat menelepon dan
mengingatkan setiap anggota komisi setiap kali mengadakan pertemuan/rapat?" Hari itu
juga, saya memperoleh daftar 36 nama dari sebuah buku catatan yang segera saya
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berikan pada Ibu Bean. Meskipun ragu-ragu, dia setuju untuk menghubungi nama-nama
tersebut lewat telepon dan mengingatkan mereka tentang jadwal pertemuan.
Selama seminggu itu, saya mengumpulkan nama-nama dari kelompok lain. Lalu pada
hari Sabtu berikutnya, bahkan sebelum saya sempat duduk di kursi, Ibu Bean sudah
menanyakan mengenai nama-nama lain yang dapat dia hubungi. Ibu Bean bercerita,
"Pada mulanya aku berpikir bahwa aku hanya sekedar mengingatkan mereka. Tetapi
ada beberapa di antara mereka yang ingin tahu dan mengenalku, dan kami benar-benar
melanjutkan percakapan kami. Mereka mengatakan keinginan mereka untuk sharing
lagi dengan saya pada minggu berikutnya!"
Saat saya lulus dari seminari, Ibu Bean telah mengenal hampir setiap orang di kota itu.
Dan kami berdua memahami bahwa ketika kita memakai apa yang Tuhan berikan dan
sediakan pada kita, maka tidak dapat dibayangkan lagi tentang berapa banyak hal yang
dapat kita lakukan dengan pemberian itu.
Sumber: Publikasi e-JEMMi edisi 13/April 2001
Untuk berlangganan, kirim email ke : < subscribe-i-kan-misi@xc.org >

Stop Press
•

PESTA DI AWAL TAHUN 2002!!

Pada awal bulan Januari 2002 nanti, "PENDIDIKAN ELEKTRONIK STUDI TEOLOGIA
AWAM" (PESTA) akan membuka Kelas Virtual baru untuk Kursus "Dasar-dasar Iman
Kristen (I)" (DIK-I).
Apakah PESTA? PESTA ditujukan bagi anda (orang awam) yang ingin belajar teologia,
tetapi tidak mungkin meninggalkan pekerjaan rutinnya. Pelaksanaan PESTA didesain
sedemikian rupa untuk menolong anda agar dapat menempuh studi teologia di rumah
dengan sarana internet (pendidikan jarak jauh teologia lewat internet).
Kursus DIK akan berisi beberapa pelajaran dasar tentang Penciptaan, Manusia, Dosa
dan Karya Penyelamatan Allah. Sangat sesuai untuk melengkapi kaum aktivis awam
yang ingin memiliki dasar-dasar iman Kristen sesuai dengan ajaran Firman Tuhan.
Peserta PESTA tidak akan belajar sendiri tetapi bersama-sama dengan peserta lain
dalam satu Kelas Virtual (KV) yang akan dibimbing oleh Moderator. Selain belajar dari
Bahan Pelajaran dan Bahan-bahan Referensi, peserta juga akan mengerjakan tugas
yang diberikan dan berdiskusi bersama dengan peserta lain/Moderator.
Kursus DIK (I) terdiri dari 5 Pelajaran dan akan berlangsung selama kurang lebih 10
minggu saja (Pertengahan Januari -> Maret). Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai
10 Januari 2002. Karena itu, jangan lewatkan kesempatan baik ini!
Informasi lebih lanjut tentang PESTA bisa didapatkan dengan menulis surat ke <infoPESTA@sabda.org> atau berkunjung ke Situs PESTA di alamat:
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Ayo ber-PESTA DI AWAL TAHUN 2002...!!

Update Situs
Yayasan Mitra Pengembangan Desa
ympd@
http://bdg.centrin.net.id/~ympd/
Yayasan Mitra Pengembangan Desa Bergerak dalam bidang pelayanan untuk
daerah perdesaan.
Nama
: Joszeph
E-Mail
: joszeph@
URL
: http://www.Menara21.com/
Komentar : 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.
[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]

Surat Anda
Dari: "Budi" <budi0709@>
>Haleluya,
>Rekans,
>Ada Situs bagus neh, < http://www.gys.or.id >
>Isinya: ada renungan, pujian, khotbah live, e-newsletter, dan
>beberapa fitur lainnya yang menarik. Coba aja deh.
>budi0709
Redaksi:
Thanks atas kiriman informasinya. Kenapa nggak diceritakan lebih banyak tentang Situs
ini... (sekalian jadi review). Bagi pembaca lain yang mengetahui informasi tentang
alamat Situs-situs baru, jangan lupa kirim kabar ke Redaksi ICW ya ...
Dari: "hanni limawan" <hanni_san@>
>Redaksi ICW yth,
>Saya sangat berminat dalam dunia pendidikan anak-anak balita dan
>ingin sekali mempelajari lebih jauh tentang hal itu baik melalui
>pendidikan formal maupun nonformal. Saya ingin meminta bantuan ICW
>tentang informasi Situs atau lembaga-lembaga yang dapat menolong
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>saya.
>Terima kasih, Hanni Agustina

Redaksi:
Jika informasi yang anda cari adalah dunia pendidikan dalam konteks Kristen (Sekolah
Minggu), maka berikut ini beberapa informasi untuk anda:
1. Ada beberapa edisi ICW yang mengulas tentang dunia anak, yaitu:
ICW Edisi 023 - 1999 Anak & Internet
ICW Edisi 030 - 1999 Internet & Parenting
ICW Edisi 082 - 2000 Pelayanan Anak - Sekolah Minggu
Bila anda tidak memiliki arsip ICW tersebut, silakan berkunjung ke Sistem
Publikasi dan Arsip ICW di Situs SABDA.Org di alamat:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/arsip/
2. Selain itu, anda juga dapat berlangganan Publikasi "e-BinaAnak" yang
menerbitkan berbagai artikel, tips dan hal-hal seputar dunia Sekolah
Minggu/Pelayanan Anak. Untuk berlangganan, silakan kirim e-mail ke:
<subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>
Sedangkan arsip semua Publikasi e-BinaAnak edisi sebelumnya bisa anda
dapatkan di alamat:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/
3. Jika anda ingin bergabung dalam Forum Diskusi "e-BinaGuru" untuk
mendiskusikan berbagai topik pelayanan Sekolah Minggu bersama- sama
dengan ratusan guru Sekolah Minggu lain, silakan anda mendaftarkan diri ke
alamat: <subscribe-i-kan-binaguru@xc.org>
Kami yakin informasi-informasi di atas akan menolong anda untuk lebih mengenal dunia
pendidikan anak. Selamat melayani!

299

ICW 118/Desember/2001:

ICW 2001

Salam Kasih
Salam Sejahtera dalam Yesus Kristus
Dalam rangka menyambut Natal, ICW akan tampil sedikit beda kali ini. Tapi hal ini tidak
mengurangi kuantitas dan kualitas informasi yang akan dimuat. Nah bagi anda yang
masih membutuhkan sumber-sumber yang sarat dengan informasi seputar Natal,
silakan anda menyimak pada kolom Review Situs. Kami yakin anda tidak akan
dikecewakan.
"Sekiranya Kristus Tidak Datang ..." adalah judul dari kolom Renungan yang kami muat
dalam edisi ini. Pernahkah anda membayangkan bagaimana keadaan dunia ini
sekiranya Kristus tidak lahir ke dunia? Apa artinya jika Natal tidak pernah ada? Marilah
perayaan Natal tahun ini kita luangkan dengan bersama-sama merenungkan kasih
Allah yang dicurahkan untuk manusia. Alangkah diberkatinya kita! Oleh karena itu
sudah sepantasnya kita bersukacita dan memuji serta menyembah Dia, Sang Raja yang
rela datang secara hina dina supaya manusia memperoleh anugerah-Nya! To God be
the glory!!
Salam sukacita,
Staf Redaksi
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Review Situs
Natal
Catatan: [I] = Bahasa Indonesia [E] = English
•

KUMPULAN SUMBER INFORMASI NATAL DARI ARSIP ICW [I]

==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/045/ [ICW Edisi 045/1999]
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/090/ [ICW Edisi 090/2000]
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/118/ [ICW Edisi 118/2001] Telah hampir tiga
tahun ICW hadir bagi pelanggannya. Dari sekian banyak edisi yang telah terbit, ada dua
edisi yang merupakan edisi khusus tentang Natal. Edisi YESUS DAN NATAL (2000)
dan Edisi khusus NATAL (1999). Seperti layaknya sebuah edisi khusus, sajian
utamanya adalah kumpulan link yang mencakup banyak hal seputar Natal di dunia
internet. Kisah Natal, Lagu dan Musik Natal, Kartu Natal, dan banyak hal yang bisa
dijelajahi dari kumpulan link tersebut. Namun ada satu hal penting yang membedakan
kedua edisi khusus ini, yang hanya terdapat pada edisi khusus Natal untuk tahun 2000,
yaitu tentang YESUS. Edisi tersebut dibuat dengan harapan agar dapat mengingatkan
kita tentang siapa yang seharusnya menjadi pusat perayaan Natal. Alangkah baiknya
jika kita mengunjungi dan memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari Situs-situs
Kristen yang mengupas tentang siapakah Yesus ini. Selamat berselancar...
•

SUMBER NATAL LAIN DARI PUBLIKASI DI SISTEM ARSIP I-KAN [I]

==> http://www.sabda.org/publikasi/ [SABDA.org bagian PUBLIKASI] e-JEMMi Edisi v450/2001, v3-48/2000.
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/2001/50/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/2000/48/ e-BinaAnak 056, 55, 53 48, 17.
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/056/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/055/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/053/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/048/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/017/ e-Reformed Edisi 22, 11, 02.
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/ e-Konsel Edisi 06.
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/ e-Humor Bulan Desember 2001, setiap
hari.
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/ e-RH (Renungan Harian) Tanggal 25 Des.
2001.
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
•

ARTIKEL NATAL DI GLORIA CYBER MINISTRIES [I]

==> http://www.glorianet.org/natal/ Gloria Cyber Ministries telah menambahkan satu
bagian baru pada situsnya dalam rangka Natal. Bagian Natal ini khusus berisi koleksi
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artikel dan puisi Natal. 'Hadiah Natal yang Istimewa', 'Amplop Putih yang Sangat
Berarti', 'Apakah Orang Majus Menganut Astrologi?', 'Ketika Bumi Merayakan Kristus
Lahir', 'Natal Seorang Buruh Kecil', adalah judul-judul dari sebagian koleksi artikel dan
puisi yang ada.
•

PERSPEKTIF NATAL DI 5ROTI2IKAN [I]

==> http://www.5roti2ikan.net/perspektif/ Bagian Perspektif Gembala yang ada di Situs
5roti2ikan diperuntukkan bagi kumpulan tulisan Pdt. Bob Jokiman yang diterbitkan
secara berkala untuk menanggapi hal-hal khusus yang sedang terjadi atau dialami oleh
jemaat Allah di dunia ini. Untuk merayakan Natal tahun ini, ada tiga tulisan yang baik
untuk disimak, yaitu: 'Mengatasi Depresi Natal' (Refleksi Natal untuk Pasangan Suami
Isteri), 'Natal dan Terorisme', dan 'Natal dan Rekonsiliasi'. Tersedia juga kesempatan
bagi anda untuk berinteraksi dengan Pdt. Bob Jokiman melalui email dan form.
Informasi tersebut dapat anda jumpai saat berkunjung ke Situs 5roti2ikan.
•

TERANG NATAL DARI TERANG DUNIA [I]

==> http://www.terangdunia.com/ Terang Dunia adalah Situs Kristen interdenominasi
yang dibuat sebagai media informasi dan komunikasi antar gereja Tuhan di Indonesia.
Berdasarkan definisi tersebut, dalam merayakan Natal kali ini Terang Dunia
mempublikasikan beberapa artikel dan renungan Natal seperti 'Malam Saat Lonceng
Berdentang', 'Hadiah Natal Buat Si Kecil', dan sebagainya. Selain itu, Terang Dunia
juga mempunyai satu kolom bertajuk "Agenda" yang berisi agenda-agenda Gereja
termasuk agenda acara perayaaan Natal untuk tahun ini.
•

SUMBER NATAL DI GOSPELCOM [E]

==> http://www.gospelcom.net/features/christmas.shtml Menjelang Natal kali ini,
Gospelcom menyediakan sumber dan sarana yang dapat membantu kita untuk lebih
memahami makna Natal yang sesungguhnya. Sumber Natal tersebut terdiri atas dua
bagian besar, yaitu 'The Meaning of Christmas' dan 'Holiday Resources'. 'The Meaning
of Christmas' berisi kumpulan bahan dan sumber yang menekankan pada eksplorasi
arti Natal, seperti pendidikan Alkitab, Alkitab audio, artikel, renungan, cerita, e-card, dan
sebagainya. Sedangkan 'Holiday Resources' berisi kumpulan ide-ide seputar perayaan
dan hadiah Natal.
•

NATAL BERSAMA CHRISTIANITY TODAY [E]

==> http://www.christianitytoday.com/holidays/christmas/ Walaupun ada beberapa hal
yang merupakan bagian dari sebuah Situs online bookstore dimana anda perlu
mengeluarkan uang untuk membeli, namun ada beberapa bagian yang tersedia gratis
302

ICW 2001

untuk anda dapatkan. Seperti artikel-artikel dalam bentuk cerita yang dapat
menimbulkan inspirasi Natal, seperti 'Jesus Is Missing', 'Holiday Negotiations', '21 Fun
Ways to Celebrate Christmas', dan lain-lain. Juga tersedia bagian-bagian gratis lain
yang khusus untuk merayakan Natal: 'Day by Day' (bagian dari Situs yang memaparkan
kepada anak-anak tentang hal- hal yang berkaitan dengan Natal), 'Jesus Is Born'
(sebuah bagian khusus menjelaskan pemahaman tentang Yesus), 'History of Christmas'
(sejarah Natal), 'Christmas Quizzes' (permainan kuis Natal), 'Christmas Greetings'
(kartu elektronik Natal), dan sebagainya.
•

A HOLY CHRISTMAS 2001 [E]

==> http://www.rockies.net/~spirit/sermons/christmaspage1.html [A Holy Christmas part
I]
==> http://www.rockies.net/~spirit/sermons/christmaspage1A.html [A Holy Christmas
part II]
==> http://www.rockies.net/~spirit/sermons/christmaspage.html [A Holy Christmas] 'A
Holy Christmas 2001', pesan yang jelas tertera di bagian atas Situs ini. Dikelola oleh
Pastor Richard dan Charlene Fairchild, Situs ini berusaha menjadi sumber segala hal
yang berkaitan dengan Natal. Anda bisa mendapatkan artikel Natal, drama, puisi,
humor, resep makanan, dan banyak lagi. Semua sumber ini berada dalam A Holy
Christmas 2001 yang terdiri dari part I dan part II. Situs ini juga menyediakan sebuah
buku dalam bentuk PDF berjudul 'Christmas Reflections' yang bisa di-download dengan
gratis.
•

CHRISTMAS IN CYBERSPACE [E]

==> http://www.njwebworks.net/christmas/ 'Christmas In CyberSpace' ditujukan untuk
memenuhi perspektif Kristen lewat media internet dengan menyediakan sumber link
Natal. Walaupun hanya terdiri dari satu halaman saja, namun Situs ini cukup padat
berisi informasi tentang link-link Natal. Situs ini terbagi dalam beberapa kategori, yaitu:
'Our Favorites' (urutan link favorit dari pemilik Situs), 'Christmas History', 'Advent
Calendars', 'Christmas Traditions', 'The Magi', 'Meditations', 'Sermons & Worship',
'Music', 'Drama', 'Images', 'Christmas E-Cards', dan 'Webrings'. Nah... tunggu apa lagi,
silakan cepat-cepat berkunjung sebelum Natal tiba...
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Stop Press
•

SELAMAT NATAL 2001 DAN TAHUN BARU 2001

Pada kesempatan yang indah ini segenap pengurus dan staf Redaksi ICW ingin
mengucapkan salam Natal yang paling hangat untuk semua pembaca ICW yang setia:
"Selamat Hari Natal 2001 dan Tahun Baru 2002"
"Merry Christmas And Happy New Year!!"

"Lalu kata malaikat itu kepada mereka: "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku
“ memberitakan
kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa: Hari ini telah lahir
bagimu Juruselamat, yaitu Kristus, Tuhan, di kota Daud."

—(Lukas 2:10-11)—

< http://www.bit.net.id/SABDA-Web/Luk/T_Luk2.htm 2:10 >

Surat Anda
Dari: ayub abner <ah_mb@>
>Kepada ICW Yth:
>saya Ayub Abner Mbuilima mohon maaf karena ada kesalahan pengetikan
>dalam Home page Gereja Interdenominasi Injili Indonesia-Tokyo, dimana
>tertera http://www.giii-japan.tripod.com tolong
>dikoreksi menjadi http://giii-japan.tripod.com
>Terima kasih- Tuhan memberkati pelayanan saudara/i ku seiman di ICW.
>Ayub Abner Mbuilima
Redaksi:
Terima kasih atas koreksi yang telah anda berikan. Nah ... bagi para pembaca ICW,
mohon diperhatikan alamat yang benar saat ingin menjelajahi Situs GIII Tokyo.
Dari: Marthalena (GED,Dis) <Marthalena@>
>Dearest Redaksi ICW,
>Trimakasih, Untuk Kirimannya di Edisi yg ke 117 ini, saya sangat
>diberkati. Terutama dg adanya Situs Menara21 lalu ada Surat pembaca
>mengenai Sekolah Minggu. Memang saya sdh lama cari mengenai Bgm
>membuat suatu kurikulum yg baik untuk Anak SM. Thn 2002 ini
>permulaan dr Pelajaran adalah mengenai Alkitab ....tujuan umumnya
>memang sdh ada di buku..yg perlu dicari adalah tujuan Khususnya.
>Waktu itu ada Seminar dr Domba Kecil berjejaring dg Abbalove.
>Memang ada mengenai Kurikulum cuma saya blm puas dg cara
>pembuatan kurikulum anak. Lalu Teman saya itu memberikan alamat
>situsnya Bina Guru. Pas saya coba kok enggak bisa. Ya jawaban
>Tuhan pas waktunya. Saya kaget waktu email ini datang..ICW
>tahu dr mana alamat email saya .... Tapi trimakasih untuk
>kirimannya. Okey itu saja, Tuhan Yesus memberkati pelayanannya.
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>GBU
>Martha

Redaksi:
Puji Tuhan! Biarlah berkat yang anda dapat ini menjadi berkat juga bagi yang lain.
Selamat melayani "domba-domba kecil" anda.
Dari: wigianto santoso <ooh_nug_gmb@>
>Shallom,...
>Kali ini wigi hendak mengucapkan :
> MERRY CHRISTMAS
> AND
> HAPPY NEW YEAR
>Biarlah Tuhan akan memberkati lebih lagi.
>Terima kasih atas perhatiannya.
>Tuhan memberkati.
>Shallom..
Redaksi:
Surat Sdr. Wigianto ini mewakili surat-surat ucapan lain yang diterima Redaksi. Kami
segenap staf Redaksi ICW mengucapkan terima kasih buanyak untuk ucapan-ucapan
selamatnya. Kami juga mengucapkan
"Selamat Natal dan Tahun Baru"
untuk para pembaca ICW yang terkasih. Kiranya Natal di tahun ini memberi banyak
berkat rohani yang berlimpah sehingga memberi
semangat baru bagi kita untuk memulai tahun 2002.
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