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Salam Kasih
Salam Sejahtera dalam Yesus Kristus,
Pada edisi perdana tahun 2002 ini, ICW terbit dalam format dan isi yang sedikit berbeda
dibandingkan dengan edisi-edisi sebelumnya. Dengan perubahan ini diharapkan ICW
dapat selalu tampak segar dan menarik bagi pada pembacanya, betul kan? Nah, sesuai
dengan misinya, maka berikut ini ICW tampil dengan menyajikan ulasannya yang selalu
informatif dengan berita-berita seputar dunia Kristiani yang ada di internet. Daftar Isi
edisi ICW 119 adalah sbb.:
•

INFO
Bagian ini memuat informasi, URL, berita, dan agenda acara seputar dunia
Kristiani yang dirangkum dari berbagai sumber yang tersebar di internet.
o Pembaca Alkitab untuk Palm
o Khotbah Online dari Air Hidup
o Pemahaman Alkitab secara Online dari Dr. Peter S. Ruckman
o Dokumen tentang Penganiayaan Gereja oleh Nazi
o Radio Online dan Chatting dari Sangkakala
o Kerjasama Webmaster Kristen di MinistrySite.org
o Proyek Pelayanan Situs Gratis Khusus Kristen
o Milis Dunia Perfilman Kristen

•

TULISAN
Bagian ini terdiri atas kutipan dari berbagai artikel, renungan, dan jurnal Kristiani
yang menarik untuk disimak, sekaligus alamat untuk mendapatkan versi
lengkapnya.
o Apakah Anda Masih Membuat Kemah?
o Kristen dan Kekerasan
o The Art of Forgiveness
o Identitas dalam Kristus
o Tuhan Tidak Adil ?
o Bersyukurlah atas Pintu-pintu yang Tertutup
o Keteladanan
o Guru Sekolah Minggu yang Baik

•

UPDATE SITUS
Bagian ini adalah informasi kiriman dari pembaca ICW.
o Gereja Pantekosta Isa Almasih Immanuel
o Pemuda Katolik

•

SURAT ANDA
Bagian ini merupakan ajang interaksi bagi para pembaca ICW.
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Selamat menikmati,
Redaksi ICW

Info:Bila Anda mempunyai informasi, URL, Situs, berita, dan/atau agenda acara yang ingin
ditampilkan di ICW, untuk diketahui oleh 16000+ pelanggannya, silakan kontak Redaksi
ICW: < staf-icw@sabda.org >

Pembaca Alkitab Untuk Palm
Bible Reader (Bahasa Indonesia: Pembaca Alkitab) untuk Palm adalah program open
source dan freeware untuk Personal Digital Assistant (PDA) yang menggunakan sistem
operasi PalmOS. Untuk saat ini, tersedia data Alkitab dalam versi Terjemahan Baru,
Terjemahan Lama, dan Bahasa Indonesia Sehari-hari, yang bisa Anda download
melalui Situs ini.
•
•
•
•
•

Pembaca Alkitab (Bible Reader) [I/E]:
http://www.fica.org/PembacaAlkitab/
Program Bible Reader [E]:
http://palmbible.sourceforge.net/
Download Alkitab Terjemahan Baru [I]:
http://www.fica.org/PembacaAlkitab/TB.PDB
Download Alkitab Terjemahan Lama [I]:
http://www.fica.org/PembacaAlkitab/TL.PDB
Download Alkitab Bahasa Indonesia Sehari-hari [I]:
http://www.fica.org/PembacaAlkitab/BIS.PDB

Khotbah Online Dari Air Hidup
AirHidup.com menyediakan kumpulan khotbah yang bisa Anda dengarkan langsung
(streaming) melalui internet. Untuk mendengarkan khotbah tersebut, Anda memerlukan
Windows Media Player. Tersedia berbagai topik khotbah dari pembicara-pembicara
seperti Andreas Samudera, Chris Manusama, Daniel Alexander, Danny Tumiwa, Fredy
Riva, Gilbert Lumoindong, Iin W. Cipto, Niko Njotorahardjo, Paul Tan, Richard Ngun,
Sudhi Dharma, Tommy Tenney, Yusak Cipto, dan Yusuf Ronny.
•
•

Air Hidup [I]:
http://www.airhidup.com/
Khotbah Online dari Air Hidup [I]:
http://www.airhidup.com/pembicara_content.cfm

Pemahaman Alkitab Secara Online dari Dr. Peter S. Ruckman
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Dr. Peter S. Ruckman, pendiri dan pimpinan dari Pensacola Bible Institute, akan
membimbing Anda yang ingin memahami doktrin dasar Alkitab. Bahan-bahan yang
tersaji cocok bagi Anda yang awam dan ingin belajar dari dasar. Namun juga bisa
menjadi bahan penelitian untuk teologi sistematik. Dibagi dalam 104 bahan pelajaran.
Masing- masing bahan pelajaran tersedia dalam format Real Audio yang bisa Anda
dengarkan langsung ataupun di-download terlebih dahulu.
•

The Theological Seminar of the Air [E]:

http://biblebelievers.com/TSA.html

Dokumen Tentang Penganiayaan Gereja Oleh Nazi
Berita tentang penganiayaan gereja oleh Nazi dimuat di GloriaNet.org. Isinya adalah
tentang dirilisnya dokumen yang menggambarkan bagaimana para penyelidik
Nuremberg menyimpulkan bahwa Nazi berencana untuk menyelinap masuk ke gerejagereja, kemudian memfitnah, memenjarakan, dan membunuh para pemimpin Kristen.
Sayangnya GloriaNet.org tidak mencantumkan URL dokumen tersebut, namun redaksi
ICW melengkapinya untuk Anda.
•
•
•
•

Berita ini di GloriaNet.org [I]:
http://www.glorianet.org/berita/b2024.html
Rutgers Journal of Law & Religion [E]:
http://camlaw.rutgers.edu/publications/law-religion/nuremberg.htm
"What is the Donovan Collection of Nuremberg Documents?" [E]:
http://annwn.rutgers.edu/~tomryan/nurembergpr.htm
"The Nazi Master Plan: The Persecution of the Christian Churches" dalam bentuk
PDF [E]:
http://annwn.rutgers.edu/~tomryan/nuremberg.pdf

Radio Online dan Chatting Dari Sangkakala
Secara fisik, Radio Sangkakala bertempat di Surabaya dengan memakai frekuensi 1062
AM. Dengan menempatkan dirinya sebagai Gospel Radio, Radio Sangkakala berusaha
untuk memberitakan kebenaran Firman Tuhan kepada para pendengarnya. Setelah
memiliki Situs, radio ini memperluas area jangkauannya. Anda dapat juga
mendengarkan Radio Sangkakala dengan Real Player melalui Situs Sangkakala.org.
Dan mulai Februari 2002 nanti, Radio Sangkakala akan membuka chatting bersama
para penyiarnya setiap hari Sabtu pukul 12:00 WIB.
•

Situs Radio Sangkakala [I]:

http://www.sangkakala.org/home/
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Radio Sangkakala Online [I]:

http://www.sangkakala.org/sangkakala.ram

Kerjasama Webmaster Kristen di ministrysite.org
MinistrySite adalah wadah bagi para webmaster Kristen yang merasa terpanggil untuk
melayani dan bekerjasama dalam mengembangkan Situs- situs Kristen. Di sini Anda
dapat mengikutsertakan Situs Anda dalam database, bergabung dalam forum diskusi,
mengirim artikel dan tutorial, menemukan berbagai sumber, dan sebagainya. Anda juga
diundang untuk membantu dalam pengembangan proyek Situs-situs Kristen yang
kekurangan sumber daya manusia dalam bidang pembangunan Situs.
•

Situs MinistrySite.org [E]:

http://www.ministrysite.org/
Para webauthor dan webmaster Kristen yang mencari informasi seputar pembuatan dan
design halaman web dalam bahasa Indonesia dapat berkunjung ke Situs WebServant
2000. Situs ini juga menyediakan milis penunjang untuk mendapatkan beragam
informasi menarik dan bahan diskusi yang berbobot tentang "Web Authoring".
•
•

Situs WebServant 2000 dan milis e-WebAuthor [I]:
http://www.sabda.org/w2000/
Milis WebAuthor [I] < subscribe-i-kan-WebAuthor@xc.org >

Proyek Pelayanan Situs Gratis Khusus Kristen
Milis ProgrammerKristen sedang mengembangkan proyek WebsiteKristen. Proyek ini
berupa pembuatan Situs gratis khusus Kristen yang ditujukan bagi semua
Gereja/Yayasan/Persekutuan Doa/Perorangan agar dapat mempunyai Situs sendiri
tanpa perlu mengeluarkan biaya untuk hosting/domain. Walaupun diberikan gratis,
WebsiteKristen akan memberikan fasilitas yang memadai dan tanpa banner. Bagi Anda
yang ingin terlibat dalam pengembangan proyek ini, silakan bergabung dengan milis
ProgrammerKristen.
•
•
•

Milis ProgrammerKristen [I]:
http://groups.yahoo.com/group/programmer-kristen/
Untuk bergabung dengan milis ProgrammerKristen [I]: < programmer-kristensubscribe@yahoogroups.com >
WebsiteKristen (sementara) [I]:
http://websitekristen.kristiani.com/

Milis Dunia Perfilman Kristen
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Milis ini diawali dengan kerinduan agar anak-anak Tuhan dapat menghasilkan karya
sinema atau sinetron yang dapat ditampilkan di bioskop atau sebagai film seri televisi.
Milis ini terbuka bagi siapa saja, baik peminat, kreator film, profesional, amatir,
animator, kritikus, atau siapapun yang ingin terlibat dalam pembuatan film rohani.
Sesuai dengan cita-cita yang melatarbelakangi, milis komunitas ini diharapkan dapat
menghasilkan film-film yang memberikan warna bagi sinema yang ada di Indonesia.
•

Untuk bergabung dengan Milis Film Kristen [I]: < film-kristensubscribe@yahoogroups.com >

Tulisan
Bila Anda mempunyai info URL atau ulasan dari artikel, renungan, dan/atau jurnal yang
ingin dibagikan kepada saudara seiman, silakan kirim email ke redaksi ICW: < staficw@sabda.org >.

Apakah Anda Masih Membuat Kemah ?
Artikel ini ditulis oleh Pdt. Bob Jokiman.
Kutipan:

“

Sadarkah Anda kalau Anda adalah seorang tukang kemah? Kalau Anda merasa
belum pernah berkemah dan bingung menjawab pertanyaan di atas, jangan
khawatir. Membuat kemah di sini bukan berarti Anda menjahit kain terpal untuk
keperluan hiking di Yosemite. Kata tukang kemah diambil dari Kisah Para Rasul
18:3. Di ayat ini disebutkan bahwa Paulus dan suami-istri Akwila-Priskila
mempunyai profesi memotong dan menjahit rambut kambing untuk dijadikan
kemah yang mungkin kemudian dijual kepada tentara Romawi. Karena keunikan
hidup Paulus, Akwila, dan Priskila, yang meskipun hidup dengan mencari nafkah
sendiri tetapi aktif mengabarkan berita keselamatan Yesus Kristus, saat ini istilah
"tukang kemah" (tentmakers) umum dipakai untuk menyebut misionaris-misionaris
yang dikirim ke negara tertentu untuk mengabarkan Injil sambil bekerja sesuai
profesinya seperti guru, insinyur, ilmuwan, dan lain-lain. ...
•
•

”

Situs GKI Monrovia [I]:
http://www.gki.org/
"Apakah Anda Masih Membuat Kemah?" [I]:
http://www.gki.org/article/html/newArticles/ApakahAndaMasihMembuatKemah.ht
ml

Kristen dan Kekerasan
Ditulis oleh Herlianto dari Yayasan Bina Awam.
Kutipan:
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ini kita melihat perang dan kekerasan terjadi di banyak tempat dan dari
“ Belakangan
kekerasan yang timbul itu banyak juga orang-orang yang beragama 'Kristen'
terlibat. Dalam konteks inilah sering timbul pertanyaan apakah Ajaran 'Kristen'
mengajarkan 'Kekerasan'?

•
•

”

Situs Yayasan Bina Awam [I]:
http://www.yabina.org/
"Kristen dan Kekerasan" [I]:
http://www.yabina.org/artikel/A17_01.HTM

The Art Of Forgiveness
Ditulis oleh Victoria Ring.
Kutipan:

“

Forgiving someone is NOT bowing down to them. In fact, hate is an emotion just
like love is. However, if you have NO emotion for a person, this is even worse than
having hate for them. Hate is still an emotion but no emotion is an even bigger put
down. So if we concentrate on blocking the individual's actions from our minds
completely (and normally this requires help from God to do.) If we forget about
getting revenge and carrying around hate we will establish peace within ourselves
and not suffer the mental state inflicted upon us by seeking revenge and hate.
•
•

”

Situs Victoria Ring [E]:
http://victoriaring.com/
"The Art of Forgiveness" [E]:
http://victoriaring.com/business/articles/christian/christ_art12.html

Identitas Dalam Kristus
Dimuat di Publikasi e-Konsel edisi 007/2002
Kutipan:

“

Istilah "identitas dalam Kristus" sebenarnya tidak dipakai dalam Alkitab, tetapi
konsepnya diajarkan berulang kali, khususnya di dalam Alkitab Perjanjian Baru.
Masalah identitas sangat penting sekali, sebab pada dasarnya hidup manusia
dibentuk dari bagaimana ia menerima identitasnya. Bagaimana seseorang
bersikap, berespon, dan bereaksi terhadap lingkungan hidupnya adalah tergantung
(sadar atau tidak sadar) pada persepsi terhadap dirinya sendiri.
•
•
•

e-Konsel edisi 007 [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/007/
Arsip e-Konsel [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/arsip/
Untuk berlangganan Publikasi e-Konsel [I]: < subscribe-i-kan-konsel@xc.org >
9
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Tuhan Tidak Adil ?
Ditulis oleh R.A.Sudomo.
Kutipan:

“

Renungan ini tidak akan membahas dengan tuntas tentang keadilan Tuhan. Saya
hanya akan sekedar memberikan ilustrasi yang dapat membantu menjernihkan.
Kita sering menuntut Tuhan dengan perkataan, "Engkau tidak adil!", karena
pemahaman yang salah tentang keadilan dan belaskasihan Tuhan. R.C. Sproul,
seorang teolog, mengisahkan kejadian ini di bukunya "The Holiness of GOD"
(Kekudusan Allah).
•
•

”

Situs OikosNet [I]:
http://www.oikosnet.com/
"Tuhan Tidak Adil" [I]:
http://www.geocities.com/dwiras/artikel.htm

Bersyukurlah Atas Pintu-Pintu yang Tertutup
Terjemahan dari "Thank Him for Closed Doors".
Kutipan:

“

Belajarlah untuk memuji Tuhan sebanyak mungkin ketika sebuah pintu tertutup
bagi kita, sama seperti ketika sebuah pintu dibukakan bagi kita. Alasan Allah
menutup pintu-pintu adalah karena DIA tidak menyediakan sesuatu bagi kita dibalik
pintu itu. Jika DIA tidak menutup pintu yang salah, kita tidak pernah menemukan
pintu yang benar, Allah mengarahkan jalan kita melalui pintu-pintu yang tertutup
dan terbuka. Ketika satu pintu ditutup, kita akan terdorong untuk mengubah
rencana kita.
•
•

”

Situs Cerita Kristen [I]:
http://www.cerita-kristen.com/
"Bersyukurlah atas Pintu-pintu yang Tertutup" [I]:
http://www.cerita-kristen.com/article.php?sid=255

Keteladanan
Ditulis oleh Nik D.Adam.
Kutipan:

“

"Sebab Aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga
berbuat sama seperti yang telah Kuperbuat kepadamu." (Yohanes 13:15). Ada
sebuah petuah dalam bahasa Cina, Yi Shen Zuo Ze, artinya jadikanlah dirimu
sebuah teladan. Petuah ini ditunjukkan kepada Raja agar dipatuhi oleh rakyat yang
10
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dipimpinnya, kepada pendidik dan orang tua agar didikan dan nasehat mereka
ditaati oleh anak-anak didik dan putera-puteri mereka. Tuhan Yesus tidak hanya
menyampaikan titah-Nya, namun juga teladan melalui tindakan nyata. Bahkan
seluruh kehidupan-Nya adalah suatu keteladanan yang paling sempurna. Dan
dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan diri-Nya dan taat sampai
mati, bahkan sampai mati di kayu salib" (Filipi 2:8).
•
•

Situs Sahabat Surgawi [I]:
http://www.sahabatsurgawi.net/
"Keteladanan" [I]:
http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/pelangijiwa.cgi?20020110

Guru Sekolah Minggu yang Baik
Dimuat di e-BinaAnak edisi 058/Januari/2002.
Kutipan:

“

Pengajaran Kristen (Sekolah Minggu) yang berhasil dimulai dari diri guru sendiri.
Hal ini meliputi bakat, pribadi, persiapan dan hubungannya yang benar dengan
Allah. Teknik dan peralatan juga penting. Seorang guru yang baik mengetahui cara
menggunakannya. Tetapi guru sendirilah yang menjadi kunci bagi keefektifannya
dalam menyampaikan kebenaran rohani. Guru akan banyak memberi kesempatan
untuk menolong dan mempengaruhi kehidupan orang lain. Bagi guru, nilai-nilai
kekal tercakup dalam pelayanannya dan gaya hidupnya yang akan terjalin dalam
proses pengajaran yang diberikannya. Oleh karena itu tidak dapat disangkal bahwa
untuk menjadi guru yang berhasil, guru harus memiliki panggilan dan kehidupan
yang menunjang bagi tugas-tugasnya.
•
•
•

”

e-BinaAnak edisi 058/Januari/2002 [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/058/
Arsip e-BinaAnak [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/arsip/
Untuk berlangganan Publikasi e-BinaAnak [I]:
< subscribe-i-kan-binaanak@xc.org >

Update Situs
Nama
: Gereja Pantekosta Isa Almasih Immanuel - Jakarta
E-Mail
: gpia@
URL
: http://www.isaalmasih.com
Komentar : Ini adalah Situs dari Gereja Pantekosta Isa Almasih "Immanuel" Jakarta dan
dipakai sebagai media komunikasi jemaat
Nama

: Herman Y Suharyanto
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E-Mail
: yandeo@
URL
: http://www.pemudakatolik.org
Komentar : Situs ini berisi informasi tentang Organisasi Pemuda Katolik di Indonesia
[ Formulir update di -- http://www.sabda.org/update.htm ]

Surat Anda
Dari: "Myrne Tehubijuluw" <myrntehu@>
>Shaloom dalam Kasih Kristus selalu!
>Terima kasih untuk kesejukan siraman rohani yang senantiasa
>memperkuat iman kita kepada-Nya.semoga pelayanan kita terhadap sesama
>membuahkan sesuatu yang berhasil untuk perluasan kerajaan-Nya dan
>kemuliaan nama-Nya. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan memberkati
>tuaian-Nya!
>Myrne Tehubijuluw - Umboh
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.
Dari: "IAM Harvest" <drhjones@>
>We are praying that you will have a peaceful and safe Christmas and
>New Year! May God keep you all in His loving care!
>Dr. Henry and Ann Jones
Dari: "Nyoman Iriandi" <nyoman_iriandi@>
>Selamat Natal 25 Desember 2001
>&
>Selamat memasuki Tahun yang Baru 1 Januari 2002
>Semoga ICW sukses selalu dalam menjalankan misi Kristus.....Amin.
>Sentani - Nyoman.
Redaksi:
Surat-surat di atas baru sebagian kecil dari surat-surat senada yang banyak kami
terima. Sungguh merupakan sukacita saat menerima surat- surat yang memberikan
semangat kepada kami untuk memberikan yang terbaik melalui pelayanan ICW di tahun
2002 ini. Sekali lagi terima kasih atas perhatian dan doa yang Anda berikan bagi
pelayanan ICW.

12

ICW 2002

Catatan:
[I] = Bahasa Indonesia
[E] = English<noinlude> </noinclude>

13

ICW 2002

ICW 120/Januari/2002: Tiga Tahun
Pelayanan ICW dan Mengenal Situs
sabda.org
Salam Kasih
Salam Kasih,
Dalam Matius 10:8b, Yesus bersabda kepada duabelas murid-Nya,

telah memperolehnya dengan cuma-cuma,
“ "Kamu
karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." ”
< http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/chapter/?b=40&c=10 8 >
Berbekal dengan ayat tersebut, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) membuka
pelayanan ICW ini. Pelayanan yang sangat bermanfaat untuk menjembatani
masyarakat Kristen Indonesia dengan berbagai sumber informasi Kristen yang ada di
media internet. Pada tanggal 25 Januari 2002, pelayanan ICW genap berusia TIGA
tahun. Kami bersyukur kepada Tuhan yang telah memanggil kami untuk terjun dalam
pelayanan ini. Melalui kekuatan dan hikmat yang diberikan-Nya, maka selama tiga
tahun ini ICW dapat menjadi berkat bagi banyak jemaat Tuhan dimana pun mereka
berada. Doa kami, kiranya Tuhan senantiasa memakai dan mengembangkan pelayanan
ini untuk menyebarkan Berita Injil dan pelayanan anak-anak-Nya. Marilah kita
persembahkan yang terbaik bagi Nama dan kemuliaan-Nya!
Pada Ulang Tahun ICW ini, kami juga ingin menggunakan kesempatan untuk
memperkenalkan wadah dan wajah baru dari Situs SABDA.org . Selamat menikmati.
Terpujilah Tuhan!
Dalam anugerah-Nya,
Redaksi ICW
Redaksi ICW menyadari sepenuhnya bahwa jika pelayanan kita bersandar kepada
Tuhan, maka pelayanan kita akan berhasil. Inilah yang menjadi motto kami dalam
pergumulan kami menerbitkan setiap edisi ICW, dan kalau saat ini ICW edisi 120 masih
bisa terbit, ini adalah berkat pertolongan Tuhan saja. Kami sangat bersyukur karena
akhirnya kami berhasil melewati ulang tahun yang ke 3! Hanya karena anugerah-Nya
kami boleh menarik nafas lega dan berkata, puji Tuhan! Tak lupa kami mengucapkan
terima kasih untuk dukungan setia para pembaca ICW yang terkasih. Tanpa dukungan
doa dan informasi dari Anda, pelayanan ini tidak akan berhasil dan berkembang seperti
sekarang.
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Sederetan nama telah mewarnai susunan staf redaksi ICW dari dulu sampai sekarang.
Oleh karena itu, tak lupa kami juga ingin berterima kasih pada para staf pendahulu yang
telah banyak mewariskan semangat dan keyakinan akan pelayanan ini.
Bagi Anda yang ingin mengenal ICW lebih dekat, silakan membaca edisi ke 100
"CELEBRATION AND PARTICIPATION!". Di edisi ini, ICW dipaparkan secara tuntas
mulai dari visi, sejarah, para staf, sampai harapan dan rencana pelayanan elektronik
y.a.d.
•
•
•
•

Publikasi ICW di SABDA.org
http://www.sabda.org/publikasi/icw/
Arsip ICW di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/icw/arsip/
ICW Edisi 100 "CELEBRATION AND PARTICIPATION!":
http://www.sabda.org/publikasi/icw/100/
Berpartisipasi dalam pelayanan ICW:
< staf-icw@sabda.org >

Mengenal sabda.org
Dengan rasa syukur dan bangga, pada kesempatan ini Yayasan Lembaga SABDA
(YLSA) ingin memperkenalkan wadah dan wajah baru Situs MIK, yaitu Situs
SABDA.org. Kami yakin pengembangan Situs ini akan menjadi berkat bagi masyarakat
Kristen Indonesia. Harapan kami Situs ini akan ikut meramaikan perkembangan
pelayanan elektronik Kristen di Indonesia.
•

Situs SABDA.org [I]

http://www.sabda.org/
Deskripsi sabda.org
Situs SABDA.org adalah salah satu wujud pelayanan media internet yang akan menjadi
salah satu sumber informasi kekristenan terbesar bagi masyarakat Kristen Indonesia di
dunia internet.
Latar Belakang Pembangunan sabda.org
Sejak tahun 1998 kami melihat dunia internet akan menjadi bagian dari hidup dan
pelayanan kita (walaupun masih banyak dari kita saat itu , bahkan sekarang, belum
menyadari dan menggunakannya). Sumber-sumber informasi di dunia internet mulai
bermunculan dan informasi-informasi yang terdapat di dalamnya sangat berguna. Hal
ini tak terkecuali berlaku juga untuk sumber-sumber kekristenan di internet. Pertanyaan
yang muncul pada kami adalah "bagaimana menolong masyarakat Kristen Indonesia
untuk dapat memanfaatkan secara optimal sumber-sumber informasi yang sangat
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berguna tersebut bagi kemajuan pelayanan?" Berangkat dari kerinduan itu Yayasan
Lembaga SABDA (YLSA) tergerak untuk menjadi fasilitator (menjadi jembatan) agar
masyarakat Kristen Indonesia mendapat kemudahan dalam mengakses sumbersumber informasi kekristenan yang ada, maka dibangunlah Situs SABDA.org yang saat
itu bernama "Muara Informasi Kristen" (MIK) di alamat:
•

Situs Muara Informasi Kristen [I]

http://www.sabda.org/mik
Dengan berjalannya waktu, perkembangan pelayanan elekronik Indonesia semakin
menggairahkan. Sumber-sumber informasi Kristen bermunculan bak jamur di musim
hujan. Bentuk pelayanan elektronik pun semakin bervariasi. Situs MIK semakin jauh
dari memadai untuk menampung informasi dan mengikuti perkembangan yang ada.
Oleh karena itu untuk waktu yang cukup lama, Situs MIK tidak lagi diup-date, sebaliknya
kami mulai memikirkan suatu wadah dan wajah baru yang lebih memadai untuk
menampung informasi-informasi baru yang ada. Maka pilihan kami satu- satunya
adalah membangun tempat yang lebih besar dengan fungsi dan fasilitas yang lebih
lengkap, maka lahirlah wajah baru dari Situs MIK dan sekarang menjadi Situs
SABDA.org
•

Situs SABDA.org [I]

http://www.sabda.org/
Visi dan Misi dari sabda.org
Visi dalam membangun Situs SABDA.org adalah
1. Memuliakan nama Tuhan dengan memanfaatkan media internet, baik dalam
penyebaran Firman Tuhan, maupun informasi-informasi tentang kekristenan
kepada masyarakat Kristen Indonesia.
2. Menjadi pendukung untuk memajukan perkembangan pelayanan kekristenan
Indonesia yang berkualitas lewat media internet.
3. Menjadi jembatan antara masyarakat Kristen Indonesia dan sumber- sumber
informasi kekristenan yang tersedia di dunia internet.
Misi Situs SABDA.org adalah
1. Membangun Situs yang akan menampung sebanyak mungkin sumber informasi
kekristenan yang tersedia di dunia internet.
2. Melengkapi Situs dengan berbagai fasilitas penolong untuk memudahkan
penggunaan dan penyebaran sumber-sumber informasi kekristenan yang
berguna bagi kemajuan pelayanan Tuhan.
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3. Membangun kerjasama antar penyedia informasi dan pelayan-pelayan Tuhan
pengguna media internet untuk memajukan dan mengembangkan pelayanan di
antara masyarakat Kristen Indonesia.
Garis Besar Struktur situs sabda.org
Secara garis besar, struktur Situs SABDA.org terdiri dari 1 halaman depan yang
menjadi akses ke 6 bagian besar dari situs. Halaman depan tersebut disebut UTAMA
(Home). Keenam bagian besar Situs adalah ALKITAB, REFERENSI, PUBLIKASI,
KOMUNITAS, PENDIDIKAN, dan GRATIS. Untuk lebih jelas, silakan kunjungi PETA
SITUS.
•
•
•
•
•
•
•
•

UTAMA -- HOME
http://www.sabda.org/
ALKITAB
http://www.sabda.org/alkitab/
REFERENSI
http://www.sabda.org/referensi/
PUBLIKASI
http://www.sabda.org/publikasi/
KOMUNITAS
http://www.sabda.org/komunitas/
PENDIDIKAN
http://www.sabda.org/pendidikan/
GRATIS
http://www.sabda.org/gratis/
PETA SITUS
http://www.sabda.org/sorg/peta_situs/

Catatan:
Terdapat beberapa sub-bagian dari Situs ini yang masih dalam tahap pembangunan
terutama dalam hal penyiapan bahan. Bila Anda ingin memberi kontribusi pada
pembangunan SABDA.org, silakan kontak:
< webmaster@sabda.org >
Berikut ini adalah penjelasan dari 6 Bagian Situs SABDA.org:

Alkitab dan Alat-Alat Biblika
Fasilitas yang sangat lengkap tersedia pada bagian ini:
1. Mini SABDAweb
Mini SABDAweb adalah versi "mini" dari SABDAweb, fasilitas browsing Alkitab
per pasal. [Untuk fasilitas lebih lengkap Anda bisa langsung mengakses
SABDAweb -- lihat bagian-bagian berikut ini.]
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http://www.sabda.org/alkitab/sabdaweb/mini/
2. Pencarian Lebih Lanjut
Fungsi ini dapat digunakan untuk mencari kata atau frasa dalam Alkitab dalam
beberapa variasi format pencarian dan format hasil.
o


Pencarian Lebih Lanjut di SABDA.org :
http://www.sabda.org/alkitab/sabdaweb/adv/
3. Alat-alat Biblika
Terdiri dari fasilitas pencarian Konkordansi, Kamus Alkitab, Leksikon
(Ibrani/Yunani dgn Nomor Strong), Peta, dan Gambar.
o


Alat-alat Biblika di SABDA.org:
http://www.sabda.org/alkitab/sabdaweb/tools/
4. Form Cari Alkitab untuk Situs Anda
Bagian ini diutamakan untuk Anda yang mempunyai/mengelola/menjadi
webmaster dari Situs Kristen yang ingin mendapatkan form "Pencarian" ayat,
kata, atau frasa dalam Alkitab dengan menggunakan fasilitas mudah dan gratis
dari SABDAweb.
o


Form Cari Alkitab untuk Situs Anda:
http://www.sabda.org/alkitab/sabdaweb/form/
 Situs SABDAweb versi Lama (update-redesign menjadi 'versi
Baru'):
http://www.bit.net.id/SABDA-Web/
 Situs SABDAweb versi Baru:
http://www.sabda.org/sabdaweb/
5. Direktori Alkitab [sedang dikerjakan/dikumpulkan]
Bagian ini berisi direktori URL/link dari Situs dan software Alkitab:
1. Semua Link
Menampilkan semua koleksi link yang ada di direktori ini.
2. Koleksi Form Alkitab Online
Kumpulan fasilitas pencarian ayat, pencarian kata/frasa, pencarian lebih
lanjut, konkordansi, leksikon, kamus, dan sebagainya; terdiri dari
SABDAweb, The Unbound Bible, Bible Browser, Bible Study Tools on
Goshen, The Bible Gateway, Olive Tree Bible, Blue Letter Bible, dan The
NET Bible.
3. Situs Alkitab
Direktori Situs-situs yang menyediakan Alkitab secara online.
4. Software Alkitab
Direktori software Alkitab, dalam berbagai format seperti untuk PC, PDA,
dan sebagainya.
5. Download Alkitab
Direktori Situs-situs yang menyediakan program dan/atau data Alkitab
yang dapat di-download.
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Rekap/Analisis [sedang dikerjakan]
Bagian Rekap/Analisis menampilkan bagan analisis dari direktori Alkitab, ditinjau dari
isi, format, dan versi.
o


Rekap/Analisis di SABDA.org :
http://www.sabda.org/alkitab/analisis/

Referensi dan Muara Informasi Kristen (MIK)
Bagian Referensi, pada awalnya, berisi dengan sumber informasi yang sebelumnya
terdapat dalam Situs "Muara Informasi Kristen" (MIK; 1997/99). Sejak itu, ini
dikembangkan dengan arsip ICW dll. Secara garis besar, fungsi utama bagian ini akan
menjadi direktori alamat-alamat Situs, milis, dan software Kristen khususnya yang
berbahasa Indonesia. Diharapkan ini sudah menjadi sumber informasi terlengkap dalam
penyajian informasi dunia Kristen Indonesia di media komputer/internet ... dan, dengan
bantuan pembaca/pengguna, ini akan terus-menerus dikembangkan!
•
•

Referensi
http://www.sabda.org/referensi/
Muara Kristen Indonesia (MIK):
http://www.sabda.org/mik/

Catatan:
Saat ini data dan tampilannya sedang dilakukan restrukturisasi (termasuk bagian MIK)
dengan meng-update/menambah sumber-sumber yang jauh lebih banyak.

Publikasi Elektronik
Di bagian ini Anda dapat melihat/mengakses 11 e-publikasi dan arsipnya, yang
merupakan hasil kerja sama antara Sistem dan Infrastruktur I-KAN (Internet -- Komputer
Alkitab Network), Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), dan banyak pihak lain.
1. e-SH (Santapan Harian) [sejak 1997]
Bahan renungan yang dibuat secara sistematis untuk membaca seluruh Alkitab
(dalam 6 tahun). Bahan renungan yang disusun dengan metode PA ini dibuat
oleh PPA (Persekutuan Pembaca Alkitab) dan Anda bisa mendapatkannya di
toko Kristen dengan judul "Santapan Harian".
o e-SH di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/
o Arsip e-SH di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/arsip/
o Berlangganan e-SH:
< subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org >
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Situs resmi e-SH:
http://www.in-christ.net/sh/
e-RH (Renungan Harian) [sejak 1997]
Melalui Publikasi ini setiap hari Anda akan diingatkan untuk melakukan
perenungan ayat Firman Tuhan, karena Anda menerima kiriman publikasi ini
secara otomatis ke mailbox Anda. Bahan Renungan Harian ini adalah
terjemahan dari bahan "Our Daily Bread" (Radio Bible Class) yang diterbitkan
dalam bahasa Indonesia oleh Yayasan Gloria.
o e-RH di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
o Arsip e-RH di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/arsip/
o Berlangganan e-RH:
< subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org >
o Situs resmi e-RH di Cyber Gloria:
http://www.glorianet.org/
e-Humor [sejak 1997]
Publikasi elektronik yang memuat humor-humor bersih, membangun dan
dilengkapi dengan ayat Alkitab, diterbitkan 5 kali dalam seminggu setiap hari
kerja oleh YLSA. Selain itu terdapat kuis-kuis segar yang sangat diminati
pelanggannya, muncul setiap seminggu sekali.
o e-Humor di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
o Arsip e-Humor di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/arsip/
o Berlangganan e-Humor:
< subscribe-i-kan-humor@xc.org >
o Berpartisipasi mengirim humor atau jawaban kuis :
< owner-i-kan-humor@xc.org >
ICW (Indonesian Christian WebWatch) [sejak 1999]
ICW saat ini merayakan HUT ke-3. ICW, yang diterbitkan oleh YLSA, 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. Melalui informasi
yang disajikan (seperti edisi ini <G>< ) Anda akan dapat mengikuti
perkembangan pelayanan elektronik Kristen di Indonesia!
o ICW di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/icw/
o Arsip ICW di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/icw/arsip/
o Berlangganan ICW:
< subscribe-i-kan-icw@xc.org >
o Berkorespodensi dengan redaksi ICW:
< staf-icw@sabda.org >
e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi) [sejak 1998]
e-JEMMi merupakan satu-satunya Publikasi Misi elektronik yang diterbit dalam
bahasa Indonesia oleh e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia).
o

2.

3.

4.

5.
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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 dan melihat apa yang telah/sedang Allah
kerjakan di dunia untuk kemuliaan nama-Nya serta mencari/menyelamatkan jiwa
yang hilang!!.
o e-JEMMi di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/
o Arsip e-JEMMi di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/arsip/
o Berlangganan e-JEMMi:
< subscribe-i-kan-misi@xc.org >
o Berkorespodensi dengan redaksi e-JEMMi:
< owner-i-kan-misi-jemmi@xc.org >
o Situs resmi e-MISI:
http://www.sabda.org/misi/
6. e-BinaAnak [sejak 2000]
Publikasi e-BinaAnak diterbitkan oleh YLSA 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 pelayanan Sekolah Minggu di gereja
masing-masing. Selain publikasi, e-BinaAnak juga telah lama membuka Milis
Forum Diskusi e-BinaGuru untuk para guru Sekolah Minggu dan pelayan anak;
dan sekarang sedang membangun satu Situs lengkap (yang "PEPAK") bernama
PEPAK yang akan menjadi Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen. Mohon
didoakan untuk penyelesaiannya dalam waktu dekat ini (Pebruari).
o e-BinaAnak di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/
o Arsip e-BinaAnak di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/arsip/
o Berlangganan e-BinaAnak:
< subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org >
o Berkorespodensi dengan redaksi e-BinaAnak:
< owner-i-kan-BinaAnak@xc.org >
o Bergabung dengan milis diskusi e-BinaGuru:
< subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org >
o Situs resmi -- PEPAK (Sabar aja, akan siap bulan Pebruari):
http://www.sabda.org/pepak/
7. e-Konsel [sejak 2001]
Publikasi ini membahas berbagai topik konseling yang sangat berguna untuk
pelayanan Anda. Diterbitkan secara berkala (2 kali sebulan) oleh C3I (Christian
Counseling Center Indonesia) bekerjasama dengan TELAGA (Tegur Sapa
Gembala), YLSA, e-Konselor, dll. Gagasan penerbitan e-Konsel berawal dari visi
C3I ... dan kerinduannya untuk menolong dan memudahkan masyarakat Kristen
Indonesia dalam mendapatkan pengetahuan, informasi/artikel/ulasan, dan
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pengalaman seputar dunia pelayanan konseling Kristen dalam bahasa
Indonesia.
o e-Konsel di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
o Arsip e-Konsel di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/arsip/
o Berlangganan e-Konsel:
< subscribe-i-kan-konsel@xc.org >
o Berkorespodensi dengan redaksi e-Konsel:
< staf-konsel@sabda.org >
o Ingin terlibat dalam Tim/Pelayanan Konseling?? :
< tim-konsel@sabda.org >
o Punya masalah ... ?? ... atau perlu konseling?? :
<masalah-konsel@sabda.org>
8. e-Reformed [sejak 1998]
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.
o e-Reformed di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/
o Arsip e-Reformed di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/arsip/
o Berlangganan e-Reformed:
< subscribe-i-kan-untuk-Reformed@xc.org >
o Berkorespodensi dengan redaksi e-Reformed:
< owner-i-kan-untuk-Reformed@xc.org >
9. e-KJDN (Kalender Jaringan Doa Nasional)
Setiap bulan, publikasi ini mengajak kita untuk berdoa, khususnya, berdoa bagi
bangsa-bangsa yang belum mendengar Injil, situasi di Indonesia, suku-suku di
Indonesia, jaringan kebersamaan, kawasan 10/40, dan sebagainya. Melalui doadoa ini kita dipersatukan untuk melihat kuasa Allah dinyatakan di antara bangsabangsa, termasuk bangsa Indonesia.
o e-KJDN di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/kjdn/
o Arsip e-KJDN di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/kjdn/arsip/
o Berlangganan e-KJDN:
< subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org >
o Berkorespodensi dengan redaksi e-KJDN :
< owner-i-kan-buah-doa@xc.org >
10. Berita Jaffray
Media komunikasi 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
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para mahasiswa STTJ tapi juga alumni, dosen STTJ dan juga para pendukung
dan sahabat STT Jaffray yang ada di berbagai tempat.
o Berita Jaffray di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/berita_jaffray/
o Arsip Berita Jaffray di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/berita_jaffray/arsip/
o Berlangganan Berita Jaffray:
< subscribe-i-kan-untuk-Jaffray@xc.org >
o Berkorespodensi dengan Berita Jaffray:
< owner-i-kan-untuk-Jaffray@xc.org >
11. 40 Hari Doa Bagi Bangsa-bangsa
Dengan tujuan untuk mendoakan para sepupu agar mereka memiliki kesempatan
untuk mengenal Kristus, maka pelayanan Doa Bangsa-bangsa dan e-DOA
bekerja sama dalam menerbitkan "40 Hari Doa Bagi Bangsa- bangsa" setiap
tahun sekali (menjelang/pada bulan Ramadhan). Sejak 1998, publikasi yang juga
didistribusikan melalui sistem I-KAN menyajikan pokok-pokok doa bagi bangsabangsa sepupu di dunia dan suku-suku di Indonesia yang belum mengenal
Kristus.
o e-Doa di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-doa/
o Arsip e-Doa di SABDA.org:
http://www.sabda.org/publikasi/e-doa/arsip/
o Berlangganan e-Doa:
< subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org >
o Berkorespodensi dengan redaksi e-Doa:
< owner-i-kan-buah-doa@xc.org >

Fasilitas berlangganan
Situs SABDA.org menyediakan fasilitas lengkap bagi Anda yang ingin mendaftarkan diri
untuk berlangganan publikasi-publikasi di atas secara otomatis melalui:
http://www.sabda.org/publikasi/langganan/

Fasilitas Pencarian Kata/Topik
Fasilitas yang sangat istimewa juga di sediakan di Situs SABDA.org ini, yaitu fasilitas
cari/search dengan analisa hasil yang ditujukan bagi Anda yang ingin mencari kata/topik
tertentu yang dikaitkan dengan arsip publikasi-publikasi yang ada. Hasil pencarian, dan
analisanya akan terbagi dua, 1) yaitu hasil pencarian yang ada pada judul/sub-judul dan
2) hasil pencarian pada bagian selain judul/sub judul (full text search ... seluruh isinya).
Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pencarian kata/topik dalam arsip Publikasi
bagi yang menginginkannya.
http://www.sabda.org/publikasi/search/

Komunitas Kristen
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Bagian ini berisi daftar lengkap berbagai komunitas Kristiani dengan aneka topik diskusi
dan interest yang menggunakan media Milis Diskusi. Pembagian daftar ini dilihat dari
dua kategori, yaitu:
1. Forum Diskusi I-KAN
Fasilitas I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network) berperan sebagai sarana
hosting bagi berbagai milis. Ada banyak milis dengan berbagai topik yang
memakai fasilitas I-KAN, baik yang bertopik umum seperti e-AyahBunda, eBinaGuru, e-Wanita, e-Software, e-Webauthor, dan e-Webmaster; juga yang
bertopik khusus seperti CyberGKI, Pantekosta-Net, e-Revival, e-Mahasiswa, dan
sebagainya. Bila Anda berminat membuka milis baru, Anda dapat menggunakan
fasilitas I-KAN juga dengan gratis dan mudah. Di bagian ini juga terdapat satu
form pendaftaran bagi Anda yang berminat untuk bergabung dengan satu atau
lebih milis forum diskusi yang tersedia.
o Bergabung dengan satu atau lebih milis I-KAN:
http://www.sabda.org/komunitas/i-kan/subscribe/
o Situs I-KAN:
http://www.sabda.org/i-kan/
http://www.sabda.org/komunitas/i-kan/
o Membuka milis baru dengan fasilitas I-KAN:
< webmaster@sabda.org >
Catatan:
I-KAN membuka kesempatan bagi gereja/persekutuan/yayasan/organisasi
Kristen yang ingin meningkatkan kemajuan kekristenan di Indonesia
dengan membuka milis sendiri di bawah Komunitas I-KAN. Bagi yang
berminat, silakan menghubungi alamat: < info-I-KAN@sabda.org > untuk
mendapatkan informasi lebih lanjut.
2. Forum Diskusi Non I-KAN [sedang dikerjakan]
Berisi daftar milis-milis yang memakai hosting selain I-KAN. Banyak diantaranya
yang memakai fasilitas dari YahooGroups. Di sini juga terdapat beragam topik
diskusi, baik untuk kalangan terbuka maupun terbatas.
o Forum Diskusi Non I-KAN
http://www.sabda.org/komunitas/

Pendidikan Kristen Jarak Jauh di sabda.org
Dunia pendidikan teologi Kristen merupakan salah satu ladang pelayanan yang belum
digarap secara maksimal. Selama ini pendidikan teologi masih menjadi monopoli caloncalon hamba Tuhan purna waktu. Dengan kemudahan yang didapat dari layanan media
internet, maka kemungkinan untuk melayani masyarakat Kristen awam dengan
pendidikan teologi menjadi semakin terbuka lebar.
Terdapat 3 program pendidikan di http://www.sabda.org/pendidikan/
1. PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam)
PESTA didirikan atas kerjasama antara in-Christ.net, YLSA dan I-KAN. Tujuan
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PESTA adalah untuk mendidik, melayani dan memperlengkapi masyarakat
Kristen awam untuk bertumbuh menjadi lebih dewasa dalam Kristus dan juga
untuk meningkatkan pelayanan mereka kepada Allah. Hal ini sesuai dengan
visinya untuk memperlengkapi orang Kristen awam dengan pendidikan teologia
agar mereka semakin mengerti dan memahami panggilan hidupnya sebagai
orang Kristen yang ditempatkan Tuhan dalam dunia pekerjaan dimana mereka
berada. Secara garis besar, misi PESTA adalah memberikan pendidikan teologia
Alkitab kepada kaum Kristen awam untuk membantu pendewasaan iman dan
menolong kaum Kristen awam untuk dapat memberikan pertanggungjawaban
akan iman kepercayaannya sebagai saksi Kristus. Untuk mengikuti program
PESTA ini peserta tidak akan dipungut biaya apapun.
o PESTA di SABDA.org:
http://www.sabda.org/pendidikan/pesta/
o Bergabung dalam program PESTA:
http://www.sabda.org/pendidikan/pesta/index.php?isi=subscribe
o Situs resmi PESTA:
http://www.in-christ.net/
2. KTB MISI (Kelompok Tumbuh Bersama Misi)
KTB MISI diselenggarakan atas kerjasama antara e-MISI, e-JEMMi dan e-Doa;
merupakan Kelompok Tumbuh Bersama yang khusus membicarakan tentang
rencana "Misi Allah bagi Dunia" (terutama Indonesia), dengan harapan agar
anggotanya dibukakan dengan wawasan tentang pelayanan misi di Indonesia
ataupun misi dunia. VISInya adalah untuk menolong peserta medapatkan
landasan alkitabiah tentang misi, agar mereka menjadi "Para Pengubah Dunia".
Mereka akan dapat melihat pekerjaan tangan Tuhan yang luar biasa di berbagai
tempat di dunia termasuk di Indonesia. Sedangkan MISI dari KTB elektronik
adalah menyebarluaskan tentang "Misi Allah bagi Dunia"/Indonesia, dan
mendorong setiap peserta, melalui diskusi/cara/bahan eletronik, untuk mau
terlibat dalam visi/pekerjaan misi di mana pun mereka berada. Tersedia dua
bahan, yaitu "Misi Allah bagi Dunia" dan "Para Pengubah Dunia".
o KTB MISI di SABDA.org:
http://www.sabda.org/pendidikan/ktbmisi/
3. DCI Indonesia
Bahan pendidikan yang diproduksi oleh Dr. Les Norman dari The DCI Trust di
Inggris dengan akreditasi dari New Covenant International University. Terdapat
85 lima pelajaran tentang: Panduan, Penginjilan, Dari Penginjilan ke Misi,
Mempelajari Jalan-Jalan Tuhan, Pemuridan Tingkat Lanjutan, Kabar Baik untuk
yang Miskin, Keuangan Kerajaan untuk Pekerja Kristen, Panggilan Allah,
Pembuatan Pemimpin, Membangun Gereja, dan Datanglah KerajaanMu.
o DCI di SABDA.org:
http://www.sabda.org/pendidikan/dci/

Berbagai Hal Gratis Untuk Anda [sedang dikerjakan]
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Dengan falsafah "Freely you have received, freely give" (Mat 10:8b), SABDA.org
menyediakan beberapa hal yang bisa Anda dapatkan secara cuma-cuma alias gratis.
Temukan hal-hal gratis berikut ini di halaman http://www.sabda.org/gratis/ :
[1] CD SABDA [Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat]
SABDA adalah sebuah Software Alkitab yang berisi Teks Alkitab dalam berbagai
versi/bahasa (TB, BIS, AV, Yunani, Ibrani, dll. =20) dan beragam alat-alat Biblika
(seperti Konkordansi, Kamus, Leksikon, Peta, Referensi Silang, Catatan Ayat, Topik,
Buku, Renungan dll. = 100+) sangat bermanfaat untuk digunakan dalam proses
kegiatan mempelajari dan menelaah Firman Allah.
[2] Publikasi Elektronik

Anda dapat berlangganan sebelas Publikasi elektronik dengan berbagai topik bahasan
yang sangat berguna bagi pelayanan Anda secara gratis!
•
•
•
•
•
•

Anda ingin renungan yang datang setiap e-hari?? OTOMATIS!
Anda rindu mendapat pokok doa misi, dan pokok doa Indonesia!?
Info terbaru tentang Dunia Indonesia Christian Electronik??
Atau lebih suka artikels, triks, dan tips mengajar SM/Anak??
Suka tertawa?? Humor segar akan mengunjungi Anda di setiap hari kerja
Dan banyak lagi; termasuk belajar tentang Konseling Kristen, dll.
Dapatkan manfaatnya sekarang!

[3] Komunitas I-KAN
Anda suka diskusi tentang web, komputer, keluarga, pelayanan Sekolah Minggu,
gereja, konseling, dll.?? Bergabunglah bersama kelompok- kelompok orang yang
memiliki minat yang sama dengan Anda. Ada puluhan milis (Forum Diskusi Elektronik)
Kristen Indonesia yang memakai fasilitas/sistem I-KAN khusus untuk Anda, dan gratis!!
[4] Form Cari Alkitab untuk Situs Anda
Ingin memperindah Situs Anda sekaligus ingin membuatnya bermanfaat? Anda dapat
memasang fasilitas/form "Pencarian" Alkitab di Situs Anda! Atau, Anda juga bisa
pasang/link/menampilkan/form Ayat-ayat Alkitab! Kalau tertarik, silakan melihat
penjelasan lebih lanjut dan mencoba skript dan form yang ada.
[5] Kesempatan untuk Melayani
Anda punya sesuatu yang ingin disebarkan dengan gratis?? Atau Anda ingin
mengirimkan artikel, informasi URL, Milis?? Bagian ini membuka kesempatan bagi
Anda untuk turut berpartisipasi, dan mengembangkan visi dan bahan SABDA.org ...
sehingga bisa dipakai untuk e-melayani orang lain !!
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[6-99] Akan Banyak Lagi ...

Tentu saja berbagai hal yang gratis akan bertambah seiring dengan semakin
beragamnya pelayanan Kristen yang berkembang di media internet; dan dengan
kemampuan/keterbatasan staf SABDA.org . [contoh: saat ini, staf SABDA.org sedang
menambahkan lagu/MP3, dll, dan kami dengar ada rencana untuk produksi CD gratis
lain].
Dengan demikian, hal gratis di atas hanya sebagai permulaan dari suatu gudang (dan
'show room') hal gratis lainnya untuk menolong pelayanan Anda.

Perangkat Pendukung Situs sabda.org
Selain keenam bagian besar di atas, SABDA.org juga memiliki beberapa bagian yang
mendukung alur informasi Situs, seperti:
TENTANG KAMI
Anda dapat mengenal Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) dalam visi dan misi,
serta karya pelayanannya untuk masyarakat Kristiani di Indonesia.
•

Tentang Kami di SABDA.org:
http://www.sabda.org/sorg/tentang_kami/

KONTAK KAMI
Fasilitas untuk kontak Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), baik melalui pos,
email dan juga form kontak.
•

Kontak Kami di SABDA.org:
http://www.sabda.org/sorg/kontak_kami/

BUKU TAMU
Ditujukan untuk menampung informasi, pertanyaan, kritik dan saran, serta
ucapan terima kasih dari para pemakai/pengunjung situs ini.
•

Buku Tamu di SABDA.org:
http://www.sabda.org/sorg/buku_tamu/

PETA SITUS
Menampilkan bagan struktur situs SABDA.org secara garis besar, untuk
memudahkan para pemakai/pengunjung dalam mengenali dan mengeksplorasi
Situs SABDA.org.
•

Peta Situs di SABDA.org:
http://www.sabda.org/sorg/peta_situs/
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Seperti yang telah dikatakan di atas bahwa beberapa bagian dari Situs ini masih dalam
tahap pembangunan terutama dalam hal penyiapan bahan. Karena itu, kami ingin
mendorong masyarakat Kristen Indonesia, khususnya para pembaca ICW, yang
memiliki ketrampilan komputer dan internet, atau mengetik untuk ikut ambil bagian
dalam membangun dan mengembangkan Situs SABDA.org. Bila Anda berminat,
silakan kontak:
< webmaster@sabda.org >
Ada juga cara lain yang bersifat non-teknis yang dapat menolong Anda untuk terlibat
dalam penbangunan Situs SABDA.org, seperti menjadi pendoa, pengguna dan
pembaca yang aktif, penyebar informasi dan masih ada banyak cara lain untuk
membantu. Silakan kontak:
< staf-SABDA@sabda.org >
•

Sumbangan Dana:
Bagi Anda yang terbeban untuk memberikan sumbangan dana, maka alamat
rekening ini bisa Anda hubungi:
Yayasan Lembaga SABDA
a.n. Yulia Oeniyati (Direktor)
Bank Danamon Cabang Nusukan
No. Rek.: 1693530

Surat Anda
Dari: "utomo" <utomo@>
--CUT ->Terima kasih ....... cut...
>Saat ini Website Kristen http://websitekristen.com sudah dapat
>diakses karena DNSnya sudah diupdate. Begitu juga dengan website
>Programmer Kristen http://programmerkristen.com sudah aktif
>Terima kasih & GBU,
>Utomo
Redaksi:
Kiranya informasi dari Sdr. Utomo ini dapat menjadi follow-up untuk informasi tentang
PROYEK PELAYANAN SITUS GRATIS KHUSUS KRISTEN yang dimuat di ICW 119
y.l.
Catatan:
[I] = Bahasa Indonesia
[E] = English
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Info Terbaru
•

PEMBUKAAN MILIS DISKUSI e-Konseling

Pada penerbitan ICW yang akan datang kami akan mengumumkan tentang akan
dibukanya Milis Diskusi "e-Konseling". Tunggu tanggal penerbitannya!<noinlude>
</noinclude>
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Salam Kasih
Salam Damai dalam Yesus Kristus,
Staf Redaksi ICW "kebanjiran" email ucapan Ulang Tahun dari para pembaca ICW....
Terima kasih banyak-banyak untuk ucapan selamat, saran-saran dan doa-doanya. Kami
hanya bisa mengucapkan.... puji Tuhan!! (Beberapa surat dapat disimak di kolom Surat
Anda).
Marilah kita teruskan semangat pelayanan kita masing-masing. Perkembangan
teknologi komputer akan terus maju, maka kitapun akan terus maju melayani Tuhan,
bahkan lebih giat lagi.... Oke?
Dalam anugerah-Nya,
Redaksi ICW

PEMBUKAAN MILIS DISKUSI e-Konseling
Dengan gembira kami memberitahukan bahwa C3I (Christian Counseling Center
Indonesia) dan publikasi e-Konsel -- bekerjasama dengan Tim e-Konselor, YLSA dan
sistem I-KAN -- akan membuka sebuah Milis dan Forum Diskusi Elektronik baru dengan
nama:
"e-Konseling"
< subscribe-i-kan-konseling@xc.org >
Milis/Forum Diskusi umum yang akan dibuka pada bulan Februari 2002 ini bertujuan
untuk:
1. mendiskusikan dan membicarakan berbagai tema/isu seputar pelayanan
konseling Kristen, dan
2. saling menolong sesama anggota milis yang mengalami masalah-masalah dan
membutuhkan pelayanan konseling lewat internet.
Bagi para pembaca ICW yang tertarik dan ingin bergabung dalam Milis/ Forum Diskusi
e-Konseling ini, silakan mendaftarkan diri ke:
•
•

Milis Diskusi e-Konseling < subscribe-i-kan-konseling@xc.org > Untuk informasi
lebih lanjut, atau kalau anda mau terlibat:
hubungi Staf e-Konsel < staf-konsel@sabda.org > atau
< owner-i-kan-konseling@xc.org >
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atau Tim e-Konselor < owner-i-kan-konselor@xc.org > Untuk
mendiskusikan/sharing masalah secara pribadi dan konfidensial:
Coba kirim langsung ke <masalah-konsel@sabda.org>
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Info:Jawaban Dari Komentar Skeptis di True Jesus Church

Apakah Anda pernah mendapatkan komentar skeptis tentang iman Kristen? Contoh
komentar skeptis adalah "There is no God", "Don't tell me what's right or wrong", "I can't
trust the Bible", "God doesn't care when I suffer", "Don't try to convert me", "Jesus?
Yeah, whatever", dan sejenisnya. Dan Anda mengalami kesulitan dalam menanggapi
komentar skeptis tersebut? Silakan Anda mengunjungi bagian Outreach dari Situs True
Jesus Church dimana Anda dapat menemukan jawaban dari sudut pandang para pakar
Kristen.
•
•

Situs True Jesus Church [E]:
http://www.truejesuschurch.org/
Outreach di Situs True Jesus Church [E]:
http://www.truejesuschurch.org/publications/outreach/

Pembacaan Alkitab Lewat Drama Oleh Max Mclean
Max McLean dari Fellowship for the Performing Arts (FPA) adalah seorang aktor yang
terkenal dengan pembacaannya Alkitab dalam bentuk drama. Berbeda dengan
pembacaan Alkitab pada umumnya, Max McLean menyajikan pembacaan Alkitab
dengan hidup dan penuh penghayatan Tujuannya agar memberi kedamaian dan
penghayatan bagi para pendengarnya dalam mendengarkan Firman Tuhan. Di Situs
Bible on Stage, selain Anda dapat menemukan katalog Alkitab audio dalam bentuk CD
yang dijual, tersedia juga secara gratis Alkitab audio yang dapat didengarkan dengan
menggunakan Real Player dan Alkitab video yang dapat dilihat dengan Quick Time.
Dengan adanya afiliasi antara FPA dan Bible Gateway, Anda dapat mendengarkan tiap
pasal dari Alkitab di komputer Anda.
•
•

Situs Bible on Stage [E]:
http://www.bibleonstage.org/
Max McLean di Bible Gateway [E]:
http://media.gospelcom.net/bgaudio/english/niv/

Koleksi Makalah Dan Resensi Dari Grii Surabaya
Situs Gereja Reformed Injili Indonesia Surabaya - Andhika ini mempunyai satu bagian
yang menarik bagi Anda yang ingin menambah pengetahuan akan Firman Tuhan.
Bagian ini memuat makalah yang dikategorikan dalam tiga bidang, yaitu Teologi,
Apologetika, dan Inspirasional. Hampir semua makalah ini ditulis oleh Pdt. Sutjipto
Subeno. Selain itu juga terdapat bagian Resensi yang memuat resensi buku-buku
bidang teologia. Karena makalah dan resensi tersebut dalam format PDF, maka Anda
membutuhkan Adobe Acrobat Reader untuk membacanya.
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Situs GRII Surabaya [I]:
http://www.griis.org/
Makalah dan Resensi di Situs GRII Surabaya [I]:
http://www.griis.org/makalah_penting.htm
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Gereja Katedral Jakarta
Sebagai Gereja Katolik Pusat di ibukota, tentunya Katedral Jakarta mempunyai
organisasi-organisasi yang merupakan cerminan umat yang mau mendayagunakan
kemampuan masing-masing dalam pelayanan Gereja maupun masyarakat. Salah satu
pelayanan Gereja Katedral Jakarta bagi umatnya adalah dengan dibangunnya Situs
Katedral Jakarta. Situs ini memuat segala informasi berkaitan dengan Gereja Katedral
di Jakarta, antara lain Warta Gerejani, Berita dari Romo, Sejarah Gereja, Riwayat Hidup
Kardinal, dsb. Selain kaya akan informasi tentang Gereja Katedral Jakarta, Situs ini juga
mempunyai fasilitas interaktif seperti Pendaftaran Putra Altra Online.
•

Situs Gereja Katedral Jakarta [I]:
http://www.katedraljakarta.or.id/

Tinjauan Film Dalam Perspektif Kristen Dari Gospelcom
Bagi Anda yang merasa memerlukan pedoman secara Kristen dalam menilai baik
buruknya sebuah film yang cukup kontroversial bagi masyarakat Kristen, Gospelcom
menyediakan preview film-film tersebut di Situs ini. Evaluasi dalam perspektif Kristen
terhadap film-film baru seperti "Harry Potter and the Sorcerer's Stone" dan "Lord of the
Rings" juga ada di situs ini. Tersedia juga newsletter bagi Anda yang ingin
mendapatkan berita-berita tersebut dalam bentuk email secara gratis.
•
•

Situs Gospelcom [E]:
http://www.gospelcom.net/
Preview Movie di Gospelcom [E]:
http://www.gospelcom.net/preview/

Sarana Retreat Wisma Pangestu
Wisma Pangestu adalah sarana retreat seluas 1,4 hektar di daerah Cicurug - Sukabumi,
tepatnya 20 km dari Ciawi. Sarana retreat ini menjanjikan kebersihan, kerapian, serta
keluasan sehingga diharapkan dapat membantu para peserta menikmati dan mengikuti
retreat dengan tenang. Selain itu, terdapat juga fasilitas rekreasi, menu makanan, dan
juga tempat parkir. Informasi tersebut dapat Anda temukan di Situs Wisma Pangestu
yang dibangun untuk menjadi penyedia informasi bagi Anda yang ingin mengetahui
lebih jauh tentang Wisma Pangestu.
•

Situs Wisma Pangestu [I]:
http://www.reenbo.com/Pangestu/
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Kontak dengan pihak pengelola [I]:
Ivone Palar <wismapangestu@bgr.centrin.net.id>
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Milis Diskusi Pasangan Seiman Untuk Semua Denominasi
Milis Diskusi baru yang ditujukan bagi muda-mudi Kristen dari semua denominasi yang
sedang mencari pasangan seiman. Pasangan seiman tidak terbatas pada definisi yang
sama dengan pasangan hidup saja, melainkan pasangan seiman di sini dapat diartikan
juga kenalan, teman, atau sahabat. Rencananya, selain dengan menyelenggarakan
milis, akan dibangun sebuah Situs khusus untuk menunjang kegiatan ini.
•
•

Situs Pasangan Seiman (sementara) [I]:
http://pasanganseiman.com/
Bergabung dengan milis Pasangan Seiman [I]:
< PasanganSeiman-subscribe@yahoogroups.com >

Tulisan
Teka-Teki: Apa Warna Topinya?
Warna Topi adalah judul dari TEKA-TEKI MINGGU INI yang diluncurkan oleh e-Humor.
Anda ingin coba menebak??
Kutipan:
Di sebuah desa terpencil, yang tidak tercantum dalam peta, terdapat tiga orang
tahanan yang tak berdosa, karena mereka ditahan untuk suatu kejahatan yang
tidak mereka ketahui. Suatu hari, sipir penjara yang kejam mengeluarkan mereka
dari sel penjara dan mendudukannya pada tiga kursi yang terletak pada satu
baris dari depan ke belakang sehingga tahanan C dapat melihat tahanan B dan
A, tahanan B hanya dapat melihat tahanan A, sedangkan tahanan A tidak dapat
melihat dua orang temannya tersebut.
Kepada mereka bertiga, sipir lalu memperlihatkan 5 buah topi: 3 topi berwarna
putih dan 2 topi berwarna hitam. Ia lalu menutup mata ketiga tahanannya dengan
kain dan mengenakan 3 topi dari 5 topi tadi ke kepala mereka secara acak.
Setelah selesai mengenakan topi di kepala para tahanan itu, sipir langsung
membuka kembali penutup mata mereka sambil mengatakan bahwa jika mereka
dapat menebak warna topi yang mereka kenakan dalam satu menit, mereka
akan dibebaskan saat itu juga. Tetapi jika mereka gagal, mereka ketiga-tiganya
akan langsung ditembak mati. Tak satupun dari tahanan tersebut yang dapat
melihat warna topi yang mereka kenakan, namun demikian ketiga-tiganya adalah
orang yang cerdik.
Setelah 59 detik, tiba-tiba tahanan A berteriak menyebut warna topinya dan
selamatlah mereka bertiga.
Pertanyaan:
Apa warna topi yang dikenakan tahanan A,
dan bagaimana ia tahu warna topinya?
34

ICW 2002

Jawaban : Ingin tahu jawabannya?? Atau ingin coba menebak?? <G><
Kirim ke : < owner-i-kan-humor@xc.org > atau < evi@sabda.org >
•
•
•

e-Humor 2002/1d [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
Arsip e-Humor [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/arsip/
Berlangganan e-Humor [I]:
< subscribe-i-kan-humor@xc.org >

Lima Cara Gereja Lokal Dapat Bertumbuh Secara Sehat
Dikutip dari buku Filsafat Pelayanan Berdasarkan Alkitab yang ditulis oleh Raymond C.
Ortlund.
Kutipan:
Paling tidak ada lima cara dimana gereja lokal dapat bertumbuh secara sehat:
1. Gereja yang sehat harus bertumbuh secara jumlah dan secara kedewasaan
rohani.
2. Gereja yang sehat harus mengalami pertumbuhan keluar (tidak hanya ke dalam),
yaitu dengan terlibat dalam pengutusan misi dunia.
3. Gereja yang sehat harus mendirikan gereja-gereja baru di daerah sekitar yang
tidak jauh dari tempat dimana gereja itu berada.
4. Gereja yang sehat harus memberikan dorongan semangat dan contoh teladan
bagi gereja-gereja lain.
5. Gereja yang sehat harus mengembangkan pengaruh sosialnya di masyarakat di
mana gereja itu berada.
•
•
•

Jurnal Misi e-JEMMi di SABDA.org [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/misi/
"Lima Cara Gereja Lokal Dapat Bertumbuh Secara Sehat" [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/04/
Berlangganan Jurnal Misi e-JEMMi [I]:
< subscribe-i-kan-misi@xc.org >

Prinsip-Prinsip Utama Dalam Pelayanan
Artikel yang ditulis oleh Drg. Samuel E. T.
Kutipan:

“

Ada sebuah ungkapan yang tidak mempunyai nilai sastra tetapi memiliki nilai
kebenaran, yaitu: "Ada banyak metode namun hanya ada sedikit prinsip. Metode
senantiasa berubah, prinsip tidak demikian." Dalam kamus, kata 'prinsip' diartikan
sebagai sebuah hukum, doktrin, atau asumsi yang bersifat mendasar dan
menyeluruh. Kata ini berasal dari Bahasa Latin 'principium', yang berarti
35
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'permulaan'. Dari definisi ini dapat diambil kesimpulan bahwa segala sesuatu harus
dimulai dari prinsip. Disamping itu, kalau kita kembali ke permulaan serta
membangun di atas prinsip-prinsip, kita tidak akan pernah ketinggalan jaman dan
akan sejalan dengan apa yang sedang Allah kerjakan. Seorang pelayan yang sejati
adalah orang yang memahami dan memegang prinsip-prinsip utama pelayanan
serta menerapkan prinsip-prinsip itu dalam pelayanannya. Oleh karena itu kita
harus belajar untuk tidak menggunakan sebuah metode sebelum kita memahami
prinsip yang mendasarinya.
•
•

GeTek, Situs pribadi Soeharsono Lie [I]:
http://gettech.tripod.com/
"Prinsip-prinsip Utama dalam Pelayanan" [I]:
http://gettech.tripod.com/ARSIP/prinsiputama.htm

Tidak Berhenti Melayani
Renungan yang ditulis oleh Onesimus.
Kutipan:

“

Tuhan Yesus telah melayani kita dan masih terus melayani kita menjadi imam dan
pengantara. Pada saat Tuhan Yesus masih di dalam dunia, Dia sedikitpun tidak
meninggalkan pelayanan-Nya. Bahkan untuk makan, istirahat pun tidak ada waktu.
Semua urusan pribadi ditinggalkanNya karena melayani manusia, kita. Tidak
terpikir sedikit pun dalam benak Tuhan Yesus untuk memikirkan perkara pribadi.
Sebagai balasan atas perbuatan Tuhan ini, kita pun dapat berkorban sama seperti
Tuhan Yesus, meninggalkan kepentingan pribadi dan menjunjung tinggi
kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk melayani Dia. Dan percaya bahwa
suatu hari nanti Tuhan akan memberikan suatu hari istirahat penuh bagi kita dan
menikmati segala yang telah Tuhan berikan kepada kita.
•
•

”

Situs Gereja Yesus Sejati [I]:
http://www.gys.or.id/
"Tidak Berhenti Melayani" [I]:
http://www.gys.or.id/isiSR.asp?ygdipilih=Tidak%20Berhenti%20Melayani

Pentingkan Relasi Kekinian, Bukan Berkat Masa Lalu
Artikel yang ditulis oleh Martus A. Maleachi.
Kutipan:

Kehidupan orang percaya tidak dapat dipisahkan dari penyertaan Tuhan. Kita
“ percaya
bahwa segala yang dilakukan hanya dapat terlaksana dengan pertolongan

dan pimpinan-Nya. Walaupun demikian, seringkali terjadi dalam kehidupan kita
lebih bersandar kepada berkat masa lalu daripada kepada Tuhan. Berkat masa lalu
sering kita anggap sebagai simbol dari penyertaan Tuhan. Tidak salah jika kita
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mengatakan bahwa gedung gereja yang megah, keberhasilan pelayanan, atau
berkat materi yang didapatkan adalah bukti penyertaan-Nya. Tetapi alangkah
menyedihkan jika segala berkat itu membuat kita lupa kepada Tuhan, Sang
Pemberinya. Karena itu relasi pribadi dengan Dia adalah sangat penting, lebih
penting dari berkat masa lalu.
•
•
•

Publikasi e-Reformed di SABDA.org [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/
"Pentingkan Relasi Kekinian, Bukan Berkat Masa Lalu" [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/023/
Berlangganan e-Reformed [I]:
< subscribe-i-kan-untuk-Reformed@xc.org >

Dapatkah Allah Memakai Musik Rock?
Salah satu artikel yang terdapat dalam Situs Contemporary Christian Music Indonesia.
Kutipan:

“

Sungguh sulit bagi saya untuk menulis artikel ini, sebab mungkin orang akan
berfikir bahwa pendapat saya ini hanyalah merupakan suatu pembelaan diri
terhadap kenyataan bahwa saya terlibat dalam apa yang sekarang dikenal sebagai
"musik Kristen kontemporer". Anda pasti menduga bahwa judul artikel ini bukan
perkataan yang baru bagi saya. Sejak saya sendiri merasa agak rikuh dalam
menggunakan media rock, saya mendengar banyak komentar berupa: peringatan,
nasehat dan kemarahan dari orang-orang Kristen. Sejak saya menerima suratsurat peringatan dan kritik berdasarkan Firman Tuhan dari banyak orang, saya
berdoa dan merenungkan semuanya itu dengan nilai-nilai kekekalan.
•
•

”

Situs Contemporary Christian Music Indonesia [I]:
http://www.ccmindonesia.com/
"Dapatkah Allah Memakai Musik Rock?" [I]:
http://www.ccmindonesia.com/artikeldapatkah.htm

Tuhan Itu Baik
Cerita pendek.
Kutipan:

“

Ada seorang teman pengajian kami yang begitu mengasihi Tuhan sepanjang
hidupnya. Orang itu bernama Toshinobu, setiap kali bertemu dia akan selalu
berkata "Tuhan itu baik". Setiap saat dia berkata, "Tuhan itu Baik".
•

Situs Pondok Renungan [I]:
http://www.pondokrenungan.com/
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"Tuhan itu Baik" [I]:
http://www.pondokrenungan.com/isi.php?tipe=Cerita&table=isi&id=312

Dua Macam Kebenaran
Renungan yang ditulis oleh Kenneth Haggins.
Kutipan:

“

Ketika berdoa kepada Bapa di Surga, Yesus berkata, "FirmanMu adalah
kebenaran". Kebenaran itu sendiri ada dua macam, yakni: Kebenaran yang
didasarkan atas Firman Tuhan dan kebenaran yang berpijak pada pengetahuan
manusia. Tidaklah salah bila kita mempercayai pengetahuan manusia, sepanjang
hal itu tidak bertentangan dengan kebenaran Alkitab. Sungguhpun demikian,
tidaklah dapat disangkal bahwa secara alami kita terbiasa mempercayai hal-hal
yang lahiriah saja. Akibatnya, sulit bagi kita untuk berbalik mempercayai kebenaran
Firman Allah.
•
•

”

Situs Terang Dunia [I]:
http://www.terangdunia.com/
"Dua Macam Kebenaran" [I]:
http://www.terangdunia.com/renungan/188.html

Understanding Prayer
Artikel yang ditulis oleh F.F. Chong.
Kutipan:

“

While the importance of prayer is a recurring theme in biblical history, its
importance in application has confounded many. In reality, there remains a gap
between knowing the significance of prayer and deriving the actual benefits through
practice. Prayer is not just a simple Christian ritual we can learn and wholly know in
a short span of time. There is always something to learn about prayer. Prayer must
become an integral part of our life, as it is the will of God in Christ Jesus (1 Thes
5:16-18). To understand prayer better, it is necessary to answer a few commonly
raised questions. Why do we need to pray always? How should we pray? Why are
prayers unanswered?
•
•

Situs True Jesus Church [E]:
http://www.truejesuschurch.org/
"Understanding Prayer" [E]:
http://www.truejesuschurch.org/chrliving/0112/understd.shtml

Surat Anda
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Dari: "lenin" <lenin@>
>Puji syukur pada Tuhan karena sekarang ICW telah berumur 3 tahun dan
>beritanya semakin maju terrus dan pada redaksinya jangan lelah dalam
>cobaan yang dihadapi sebab kita punya Tuhan Yang Maha Baik dan
>Penolong semoga semakin hari semakin jaya terus, SYALOM
>L.TARIGAN SIBERO.
Dari: Welni <welni@>
>Selamat ulang tahun, ICW. Semoga pelayanan ini bisa terus menjadi
>alat pengembangan kerajaan Kristus. Dan, salut buat orang-orang yang
>bekerja di belakang layar.
Dari: "lukito widjaja" <widjaja98@>
>Para pekerja di ICW,
>Selamat Ul-tah yg ketiga walau baru 3 thn tapi prestasinya mendunia
>dalam pelayanan di ladang Tuhan, dimana tuaian banyak pekerja sangat
>sedikit terutama yang berdedikasi. sekali lagi Selamat Ul-tah dan
>semua bekerja mendatangkan kemuliaan bagi namaNya, Matius 8:28
>Terima kasih pula atas e-mail yg lancar diberikan kepada saya.
>Lukito Widjaja
Dari: "Angga (Paktel)" <Angga@>
>Shalom,
>Saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke 3 buat ICW
>ya.....selamat panjang umur. Terimakasih buat ICW yang setia
>mengirimkan makanan rohani setiap bulan, saya sangat diberkati.
>Selamat melayani & Tuhan berkati.
>Regards, Angga

Redaksi:
Terima kasih atas dukungan doa dan semangat dari anda semua. Kami sepenuhnya
menyadari bahwa hanya karena Kasih dan penyertaan dari Allah saja maka selama tiga
tahun ini ICW dapat menemani anda. Karena itu, jangan pernah lupa, dukungan doa
anda kami perlukan supaya kami terus dapat memberikan yang lebih baik lagi melalui
pelayanan ICW.
Catatan:
[I] = Bahasa Indonesia
[E] = English

Dari Redaksi
RALAT ALAMAT URL AYAT DI EDISI 120/2002
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Dalam ICW Edisi 120 Redaksi salah dalam menuliskan alamat URL ayat Matius 10:8b
yang ada di kolom Editorial: SALAH ==>
http://www.sabda.org/sabdaweb/chapter/?b=40&c=10 8
Alamat yang benar seharusnya adalah: BENAR ==>
http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/chapter/?b=40&c=10 8

Dengan ralat ini berarti kesalahan telah diperbaiki. Mohon Maaf, dan Terima kasih atas
perhatiannya.<noinlude> </noinclude>
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Salam Kasih
"VALENTINE'S DAY"
Redaksi mendapatkan cukup banyak email dari para pembaca ICW yang
mengharapkan agar ICW memuat Situs-situs Kristen yang turut meramaikan hari
Valentine. Sebenarnya hanya beberapa Situs Kristen yang menempatkan tema
Valentine ini sebagai suatu bagian dari Situsnya. Untuk menambah informasi lebih
lengkap, silakan membuka arsip ICW edisi-edisi terdahulu. Karena ICW telah melewati
2 periode hari Valentine; hari Valentine pada tahun 2000 dan pada tahun 2001.
•
•
•

ICW Edisi 49/2000 [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/icw/049/
ICW Edisi 96/2001 [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/icw/096/
Fungsi pencarian dalam arsip ICW dan Sistem Publikasi SABDA.org [I]:
http://www.sabda.org/publikasi/cari/index.php?kata=valentine

Segenap staf Redaksi juga ingin mengucapkan HAPPY Hari Kasih SAYANG. Kiranya
kasih Tuhan senantiasa menjadi dasar bagi hidup kita setiap hari.
Staf Redaksi
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Info:Situs Valentine
KASIH: SABDAweb

==>http://www.sabda.org/sabdaweb/
==> Cari Sederhana http://www.sabda.org/sabdaweb/search/?p=kasih
==> Cari Kompleks http://www.sabda.org/sabdaweb/search/?p=kasih*
==> Cari Semua
http://www.sabda.org/sabdaweb/search/?p=*kasih*
==> Konkordasi http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/concord/?w=kasih
==> Yunani http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/lexicon/?w=25&l=greek
==> Topik
http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/dict/?w=Kasih+Sayang+Atau+Cinta+Kasih
==> Kamus http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/dict/?w=Kasih Hari Valentine
berkaitan erat dengan pernyataan "kasih" kepada seseorang. Apakah "kasih" itu? Ingin
belajar lebih banyak lagi tentang "kasih"? Situs SABDAweb hadir dengan segala
fasilitasnya untuk menolong Anda dengan PA dan penggalian/penjelajahan ini. Tersedia
fungsi Pencarian Kata (dari cara yang sederhana sampai yang kompleks) untuk
menemukan semua ayat dalam Alkitab, satu versi atau lebih, yang memiliki kata "kasih"
dan variasinya (termasuk jumlah dan akar kata). Juga ada leksikon Yunani/Ibrani untuk
menolong Anda memahami arti "kasih" (agape dan agapao dalam bahasa Yunani),
kamus-kamus untuk mendapat informasi tentang topik "kasih" dalam Alkitab,
Konkordansi, ... dan masih banyak lagi. Temukan jawabannya dengan klik alamat URL
di atas untuk mengupas arti "kasih" dalam Alkitab.

Valentine's Day Resources At gospelcom.net [E]
==>http://www.gospelcom.net/features/valentine.shtml Sedang mencari-cari sumber
inspirasi untuk merayakan Valentine's Day? Langsung saja menjelajahi halaman
Valentine's Day yang ada di Situs GOSPELCOM.NET. Halaman ini berisi link ke Situssitus Kristen yang menyediakan Renungan-renungan Valentine, buku-buku, traktat,
artikel, dan sumber-sumber lain seputar Valentine dalam bahasa Inggris. Dua diantara
Situs-situs tersebut, yang paling baik/besar dan lengkap, adalah Valentine Love Letters
at Peggie's Place! dan Annie's "Happy Valentine's Day" -- lihat Review di bawah.

Annie's "Happy Valentine's Day" [E]
==>http://www.annieshomepage.com/valentines.html
Pernahkah Anda menyadari apakah Kasih itu sebenarnya? Apa kata Alkitab tentang
Kasih? Untuk mengetahui jawabannya, silakan berkunjung ke Situs Annie's "Happy
Valentine's Day". Simak informasi yang ada di bagian Annie's "Love in the Bible", dan
Annie's "What is God's Valentine?". Selain itu, kalau mau kirim-kirim kartu ucapan
Valentine, Situs ini menyediakan segudang pilihan kartu yang dapat Anda pilih.

42

Valentine Love Letters At Peggie's Place! [E]

ICW 2002

==>http://www.gospelcom.net/peggiesplace/valentine.htm
Tersedia renungan-renungan seputar Valentine's Day saat Anda meng- klik bagian
"Peggie's Valentine's Day-related devotionals!" dan juga "Bugs in the Bedroom -- a
Valentine devotional for EVERY Day!" Beberapa hal lain yang tidak kalah bagus dalam
Situs Peggie's Place ini adalah "Love Is When" (puisi), "A Valentine When You Don't
Have a Valentine!", "God's Valentine - St. Valentine" (sebuah perspektif Kristen tentang
Valentine's Day), dan "Last Minute Love: Ecards and gifts".

Mencari Pasangan Hidup [I]
==>http:// ... dalam tahap percobaan-testing ... //Situs C3I Pelayanan TELAGA (Tegur
Sapa Gembala Keluarga), salah satu bagian dalam Situs C3I (Christian Counseling
Center Indonesia), memiliki dua topik dalam kaset-kasetnya yang mengulas tentang
pasangan hidup, yaitu "Mencari Pasangan Hidup", dan "Pertanyaan-pertanyaan untuk
Mencari Pasangan Hidup" (T40A+B). Termasuk pertanyaan sbb.: 40A1.
2.
3.
4.
5.

Hal apakah yang perlu diperhatikan...?
Apakah faktor ...?
Dalam bentuk-bentuk apakah ... bisa menjalin suatu kerja sama?
Bagaimana dengan perasaan -- bangga, kecewa, malu ...
Seorang pemuda malu untuk memperkenalkan pasangannya di depan umum, ...,
kasus seperti ini kondisi apa yang sedang terjadi?

40B1.
2.
3.
4.
5.

Apa yang penting untuk diperhatikan dalam pacaran?
Sampai sejauh mana ... boleh mengungkapkan hasrat seksualnya?
Bila ada ketidaksetujuan orangtua terhadap hubungan?
Haruskah pertengkaran dihindari pada masa pacaran?
Apakah bina Pra-Nikah itu penting untuk dilakukan?

Diskusi tersebut .... Menarik bukan??!! Jika Anda ingin mendapatkan transkrip kaset
T40A+B, silakan kirim email ke: < C3I@sabda.org > atau < telaga@sabda.org >

Tulisan
Kasih; Bisa Direnungkan
Renungan Harian "Valentine" ini, terbitan Yayasan Gloria dan e-RH, akan muncul
secara otomatis di mailbox Anda tepat pada tanggal 14 Februari 2002 kalau Anda
sudah subscribe/berlangganan :-). Bagi yang belum berlangganan, anda akan harus
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membacanya dari Situs arsip :-( .
Kutipan:

“

Mengapa gadis kecil berusia 10 tahun itu mengikatkan surat yang ditulisnya pada
sebuah balon helium, lalu menerbangkannya ke langit? Menurut kolumnis Bob
Greene, Sarah, gadis Illinois yang sedang berduka ini, mengirimkan suratnya itu
kepada kakeknya yang telah meninggal dunia sebelum ia dapat mengunjunginya
untuk terakhir kali. Pada amplop surat itu tertulis nama yang dituju "Kakek Bernie.
Di surga." Kata-kata itu mencerminkan ungkapan kasih si kecil yang berharap si
kakek akan membaca suratnya.
•
•

•
•

”

SABDA.org [I]:
==> http://www.sabda.org/
Publikasi e-RH -- 14 Februari 2002 [I]:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2002/02/14/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/arsip/
Milis e-RH [I]:
==> < subscribe-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org >
"Gloria Cyber Ministries" [I]:
==> http://www.glorianet.org/

Bagaimana Mengajarkan Kasih Kepada Anak-Anak
Bagaimana mengajar anak untuk mengasihi, khususnya kepada sahabat- sahabat
mereka? Simak artikelnya yang dimuat dalam e-BinaAnak Edisi 062/Februari/2002.
Selain itu ada juga alat peraga yang kami kutipkan berikut ini.
Kutipan:

“

Sebagai alat peraga sediakan beberapa kertas berbentuk hati, dan tuliskan
masing-masing satu sifat kasih pada kertas-kertas yang berbentuk hati tersebut.
Sediakan pula beberapa gambar mengenai sikap/perilaku yang memperlihatkan
kasih, misalnya: gambar seorang anak sedang membantu seorang nenek
menyeberang jalan, gambar seorang anak yang sedang mengandeng adiknya,
gambar anak- anak yang sedang bermain bersama, gambar seorang anak yang
sedang berbagi makanan dengan temannya. Anda juga bisa menyediakan gambargambar mengenai sikap/perilaku yang kurang baik, misalnya anak yang sedang
mencubit temannya, anak yang sedang marah-marah, dan perilaku lain. Gambargambar ini dapat berguna sebagai contoh dalam mengajarkan kasih kepada anakanak Sekolah Minggu.
•

e-BinaAnak Edisi 062 -- Mengajar Anak Tentang Kasih [I]

==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/062/
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Arsip e-BinaAnak [I]:

==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/arsip/
•

Untuk berlangganan Publikasi e-BinaAnak [I]

==>< subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org >

Engkau Tak Lagi Memberi Bunga Padaku
Berikut ini adalah kutipan artikel yang ditulis oleh Lois Mc. Burney yang Anda dapatkan
dalam publikasi e-Reformed Edisi Februari 2002.
Kutipan:
ENGKAU TAK LAGI MEMBERI BUNGA PADAKU
Tujuh tanda yang menunjukkan adanya jarak dalam suatu kehidupan
pernikahan.
Menurut Alkitab, suatu pernikahan yang ideal membuat kita "menjadi satu
daging" dengan pasangan kita. Jika rasa kesatuan dan kepenuhan mulai terkikis,
hal itu tidak terjadi secara mendadak seperti suatu bencana alam. Tanda-tanda
pengikisan mestinya menyadarkan kita tentang adanya suatu bahaya.
1. Anda mendapati diri Anda mencari alternatif lain untuk menggantikan
pasangan Anda.
•

e-Reformed Edisi Februari 2002 [I]

==>http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/arsip/
•

Untuk berlangganan Publikasi e-Reformed [I]

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

Beda Antara Cinta dan Cocok
Berikut ini adalah kutipan dari tulisan Dr. Paul Gunadi yang dimuat di Publikasi e-Konsel
Edisi 009/2002.
Kutipan:

“

Biasanya cinta datang kepada kita ibarat seekor burung yang tiba- tiba hinggap di
atas kepala kita. Saya menggunakan istilah "datang" karena sulit sekali (meskipun
mungkin) untuk membuat atau mengkondisikan diri mencintai seseorang. Setelah
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cinta menghinggapi kita, cinta pun mulai mengemudikan kita ke arah orang yang
kita cintai itu. Sudah tentu kehendak rasional turut berperan dalam proses
pengemudian ini. Misalnya, kita bisa menyangkal hasrat cinta karena alasanalasan tertentu. Tetapi, jika tidak ada alasan-alasan itu, kita pun akan menuruti
dorongan cinta dan berupaya mendekatkan diri dengan orang tersebut.
•
•
•

e-Konsel edisi 009 -- Valentine: Mencari Pasangan Hidup [I]
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/009/
Arsip e-Konsel [I]:
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/arsip/
Untuk berlangganan Publikasi e-Konsel [I]:
< subscribe-i-kan-konsel@xc.org >

Sebuah Pertanyaan Untuk Cinta
Renungan Valentine ini merupakan salah satu update terbaru dalam Situs 5roti2ikan
dan ditulis oleh Wahyu Pramudya.
Kutipan:

cinta di antara seorang suami dengan wanita yang bukan isterinya. Ada cinta
“ diAda
antara seorang pria muda dengan wanita yang jauh lebih tua. Ada cinta di antara
dua pria. Demikianlah sebagian potret tentang cinta di era postmodern seperti
dituturkan oleh Seno Gumira Ajidarma-seorang cerpenis yang telah menerima
banyak penghargaan. Seno memaparkan perjalanan cinta itu dalam kumpulan
cerpennya yang berjudul "Sebuah Pertanyaan untuk Cinta" . Dalam penuturan
Seno yang didasarkan atas pengamatan terhadap peristiwa sehari-hari,
nampaknya kehadiran cinta tidak lagi dapat dibatasi oleh norma dan susila. Cinta
menembus semua batas, meloncati segala rintangan, meloloskan dirinya dari jerat
aturan. Siapa bisa menghalangi kekuatan cinta? Munculah kisah- kisah cinta-yang
bagi sebagian orang-dinilai tidak pada tempatnya, seperti telah dipaparkan di atas.
•
•

”

Situs 5Roti2Ikan [I]:
==>http://www.5roti2ikan.net
"Sebuah Pertanyaan Untuk Cinta" [I]:
==>http://www.5roti2ikan.net/renungan/9/

Seputar Milis
Seputar Valentine Di Milis Diskusi I-Kan
Berikut ini kami tampilkan beberapa posting kisah-kisah seputar Valentine yang pernah
muncul dalam Milis-milis Diskusi I-KAN. Kalau Anda menginginkan versi lengkap dari
kutipan-kutipan berikut ini, silakan berkunjung langsung ke Situs Arsipnya atau kirim
email ke Staf Redaksi ICW < staf-ICW@sabda.org >.
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On Valentine's Day

Kisah pendek yang cukup menarik ini merupakan salah satu posting dalam milis eAyahBunda.
Kutipan:

old man got on a bus one February 14th, carrying a dozen roses. He sat beside
“ An
a young man. The young man looked at the roses and said, "Somebody's going to

get a beautiful Valentine's Day gift." "Yes," said the old man. A few minutes went by
and the old man noticed that his young companion was staring at the roses. "Do
you have a girlfriend?" the old man asked. "I do," said the young man. "I'm going to
see her right now, and I'm going to give her this Valentine's Day card." They rode in
silence for another 10 minutes, and then the old man got up to get off the bus. As
he stepped out into the aisle, he suddenly placed the roses on the young man's lap
and said, "I think my wife would want you to have these. I'll tell her that I gave them
to you." He left the bus quickly. As the bus pulled away, the young man turned to
see the old man enter the gates of a cemetery (kuburan).
•
•

”

Arsip Milis e-AyahBunda [I]:
==>http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-AyahBunda
Untuk bergabung dalam Milis Diskusi e-AyahBunda [I]:
==> < subscribe-i-kan-AyahBunda@xc.org >

Kasih Agape
Ingin tahu tentang makna "kasih"? Milis Diskusi e-Wanita mengulas hal tersebut dalam
salah satu postingnya.
Kutipan:
Saat ini makna "kasih" telah menjadi begitu sulit untuk dipahami karena
pemahaman kita terhadap kata itu terbatas pada kata-kata "kasih" atau "cinta",
yang sebenarnya mempunyai cakupan makna yang sangat luas. Contohnya, bila
saya berkata, "Saya mengasihi isteri saya, saya mengasihi anjing saya," jelas
saya sedang tidak membicarakan tingkatan dan makna kasih sama.
Pada masa Perjanjian Baru, ada empat kata dalam bahasa Yunani yang dipakai
untuk menerangkan tentang "kasih" atau "cinta" ini.
....
Agape - Kasih agape adalah kasihnya Allah. Kasih agape bekerja untuk
memberikan kebaikan bagi orang lain tanpa memperdulikan apa yang
dirasakannya sendiri. Kasih agape tidak bisa diterjemahkan sebagai suatu
perasaan atau perhatian. Yesus menunjukkan kasih ini kita ia memikul salib dan
mati bagi Anda dan saya tanpa memperdulikan apa yang Ia sendiri rasakan saat
itu. Dalam kitab Injil Yesus berdoa, "Ya Bapa- , jikalau sekiranya mungkin, biarlah
cawan ini lalu dari pada-Ku, tetapi janganlah seperti yang Kukehendaki,
melainkan seperti yang Engkau kehendaki." (Matius 26:39; Markus 14:36; Lukas
22:41-43; Yohanes 18:11). Yesus berusaha bagi kebaikan Anda dan saya, tanpa
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memperdulikan perasaan-perasaan-Nya sendiri. Matius 7:12 menyebutkan,
"Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu,
perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan
kitab para nabi." Kita bisa mengasihi musuh-musuh kita dengan kasih agape,
tanpa memperdulikan perasaan kita terhadap mereka. Jika mereka lapar, kita
bisa memberi mereka makan; jika mereka haus, kita bisa memberi mereka>
minum (Roma 12:20-21). Kita bisa memilih untuk berusaha bagi kebaikan orang
lain tanpa memperdulikan perasaan kita sendiri. (--dipotong-- (masih ada Eros Storge - Phileo ...))
•
•

Arsip Milis Diskusi e-Wanita [I]:
==>http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-Wanita
Untuk bergabung dalam Milis Diskusi e-Wanita [I]:
==> < subscribe-i-kan-Wanita@xc.org >

Apakah Cinta Itu ?
Kutipan puisi dari Milis BPK Gerakan Pemuda GPIB (GP2000).
Kutipan:
APAKAH CINTA ITU ?
Mereka yang tidak menyukainya menyebutnya tanggung jawab,
Mereka yang bermain dengannya, menyebutnya sebuah permainan,
Mereka yang tidak memilikinya, menyebutnya sebuah impian,
Mereka yang mencintai, menyebutnya takdir.
Kadang Allah yang mengetahui yang terbaik, akan mengijinkan
kesusahan terjadi dalam hidup kita, untuk menguji kita.
Kadang Iapun mengijinkan sakit hati, supaya hikmat-Nya bisa
tertanam dalam.
((--dipotong--))
•
•

Arsip Milis GP2000 [I]:
==>http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-untuk-GP2000
Untuk bergabung dalam Milis Diskusi GP2000 [I]:

==>< subscribe-i-kan-untuk-GP2000@xc.org >

Valentine's Day
Sekilas sejarah Valentine yang dapat dijumpai dalam "Revival Mailing List".
Kutipan:
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Menurut The New Book of Knowledge terbitan Grolier, selama kurang lebih 600
tahun budaya pengiriman "Valentine" telah dikenal dan amat populer terutama di
Inggris, Perancis dan belakangan juga di Amerika dan Kanada.
....
Kapan sebenarnya Valentine's Day dimulai memang tidak begitu jelas. Perkiraan
yang paling mendekati adalah bahwa perayaan Valentine berasal dari suatu
festival penyembahan berhala Romawi kuno yang disebut LUPERCALIA, yang
dirayakan pada tanggal 15 Februari. Selama pesta ini pemuda-pemuda Romawi
menaruh nama gadis-gadis dalam sebuah tempayan. Kemudian, seperti undian
mereka menarik satu nama dari tempayan tersebut dan gadis itulah yang akan
menjadi partnernya (pasangannya) dalam festival. Setelah kerajaan Roma
menjadi Kristen, kalangan gereja ingin memberikan sentuhan Kristiani pada
pesta ini. Hari perayaannya kemudian dimajukan sehari menjadi tanggal 14
Februari yang merupakan hari pengangkatan seorang martir Romawi menjadi
Santa. ((--dipotong--))
•
•
•

Situs Revival Total Ministry [I]
==>http://www.revivaltotalministry.or.id/
Arsip "Revival Mailing List" [I]:
==>http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-untuk-Revival
Untuk bergabung dalam "Revival Mailing List" [I]:
==> < langganan@revivaltotalministry.or.id >

"I Love You" Dalam Berbagai Bahasa
Posting dari Milis Diskusi Fica.net ini berisi sekitar 230 ragam bahasa to say "I love you"
Kutipan:
Afrikaans
Ek het jou liefe
Afrikaans
Ek is lief vir jou
Albanian
te dua
Albanian
te dashuroj
Alentejano(Portugal) Gosto De Ti, Porra!
Alsacien
Ich hoan dich gear
Amharic
Afekrishalehou
Arabic
Ana Behibak (to a male)
Arabic
Ana Behibek (to a female)
Assamese
Moi tomak bhal pau
Basc
Nere Maitea
Batak
Holong rohangku di ho
Bavarian
I mog di narrisch gern
Bengali
Ami tomAy bhAlobAshi
Bengali
Ami tomake bhalobashi.
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Berber
Bicol
Bolivian Quechua
Bulgarian
Burmese
Cambodian
Cambodian
Canadian French
Cantonese
Cantonese
Catalan
Catalan
Cebuano
Chickasaw
Chinese
.........
•
•
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Lakh tirikh
Namumutan ta ka
qanta munani
Obicham te
chit pa de
Bon sro lanh oon
kh_nhaum soro_lahn nhee_ah
Sh'teme
Moi oiy neya
Ngo oi ney
T'estim (mallorcan)
T'estim molt (I love you a lot)
Gihigugma ko ikaw.
chiholloli (first "i" nasalized)
..............
((-- dipotong -- (masih ada 150+)))

Situs Fica-Net [I/E]
==>http://www.fica.org/
Untuk bergabung dalam Milis Diskusi Fica-Net:
==>http://www.fica.org/mailman/listinfo/fica-net
==> < fica-net-request@fica.org > dengan subject=subscribe

Smile: This Only Happened In The Us 8-)
Humor Valentine Edisi ini :) ... awas untuk "Love Letters" ... ;-)
LOVE LETTERS FOR VALENTINES ??
submitted by Bob Miller
A guy walks into a post office one day to see a middle-aged, balding man
standing at the counter methodically placing "Love" stamps on bright pink
envelopes with hearts all over them. He then takes out a perfume bottle and
starts spraying scent all over them.
His curiosity getting the better of him, he goes up to the balding man and asks
him what he is doing. The man says "I'm sending out 1,000 Valentine cards
signed, 'Guess who?'"
"But why?" asks the man.
"I'm a divorce lawyer," the man replies.
•

Arsip e-Humor [I]:
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/arsip/
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Mengenal Tokoh Saint Valentine
Siapakah Saint Valentine? Sebuah pertanyaan yang tidak mudah untuk dijawab. Hal ini
disebabkan karena terdapat tiga versi mengenai tokoh bernama Saint Valentine ini.
Namun ada satu kesamaan, yaitu memang ada seseorang bernama Valentine yang
pernah hidup dan bahwa dia meninggal sebagai martir Kristen. Bila Anda tertarik
mengetahui lebih lanjut, silakan kunjungi beberapa referensi Kristen berikut:

Catholic Encyclopedia: St. Valentine
Kutipan:

“

At least three different Saint Valentines, all of them martyrs, are mentioned in the
early martyrologies under date of 14 February. One is described as a priest at
Rome, another as bishop of Interamna (modern Terni), and these two seem both to
have suffered in the second half of the third century and to have been buried on the
Flaminian Way, but at different distances from the city. In William of Malmesbury's
time what was known to the ancients as the Flaminian Gate of Rome and is now
the Porta del Popolo, was called the Gate of Saint Valentine. The name seems to
have been taken from a small church dedicated to the saint which was in the
immediate neighborhood. Of both these St. Valentines some sort of Acta are
preserved but they are of relatively late date and of no historical value. Of the third
Saint Valentine, who suffered in Africa with a number of companions, nothing
further is known.
•

”

"St. Valentine" [E]:
==>http://www.catholic.org/saints/saints/valentine.html

Saint Valentine
Kutipan:

Valentine was a holy priest in Rome, who, with St. Marius and his family, assisted
“ the
martyrs in the persecution under Claudius II. He was apprehended, and sent by
the emperor to the prefect of Rome, who, on finding all his promises to make him
renounce his faith in effectual, commended him to be beaten with clubs, and
afterwards, to be beheaded, which was executed on February 14, about the year
270.
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"Saint Valentine" [E]:
==>http://www.newadvent.org/cathen/15254a.htm
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Saint Valentine's Day Legends
Kutipan:

“

Valentine's Day is a special day that has been set aside in order to honor "love". It
is most famous for being a time of celebrating "romantic love". So as the 14th of
February approaches many will begin plans to find that right card, order those
flowers, or make reservations for that candlelight dinner. Yet, few will stop and
ponder along the way why this date is singled out, or just who this Valentine fellow
was that he should have a day named after him.
•

”

"Saint Valentine's Day Legends" [E]:
==>http://www.bright.net/~magates/Valentine/

The Good Saint Valentine
-Kutipan:

In the city of Rome there once lived an emperor named Claudius. He is known in
“ history
as Claudius the Cruel. Near his palace was a beautiful temple where served
the priest Valentine. The Romans loved him dearly and assembled into the temple
to hear his words. Before the fire that always burned on the altar they knelt to ask
his blessing. Rich and poor, wise and ignorant, old and young, noble and common
people they all flocked to Valentine.
•

"The Good Saint Valentine" [E]:
==>http://www.intellmktg.com/im/inlove/val_hist.htm

Surat Anda
Dari: "Nathanael Kasanudin" <Kasanudin@> Subject: Valentine day artikel
>Syallom
>Tolong dong saya minta soal artikel ttg. Valentine day. Bgm ada hari
>V.day, terus bgm pandangan orang kristen ttg. Valentine day menurut
>FT.
>Syallom.... God Bless
>Nathanael Kasanudin.
Redaksi:
Permintaan Anda telah dikabulkan :) Silakan simak Edisi khusus Valentine ini dan
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beberapa artikel di dalamnya akan menolong Anda untuk mengetahui apa kata Alkitab
tentang arti Valentine.
Catatan:
[I] = Bahasa Indonesia
[E] = English<noinlude> </noinclude>
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ICW 123/Februari/2002: Mengenal Situs
sabdaweb
Salam Kasih
Salam dalam Kasih Kristus,

Anda sedang mencari program Alkitab online? Tidak perlu bingung- bingung lagi karena
sekarang telah hadir Situs "SABDAweb" yang dapat menolong Anda untuk mempelajari
dan menggali Alkitab dengan fasilitas yang sangat luar biasa!
Untuk mengenal Situs "SABDAweb" dengan lebih baik, maka ICW kali ini akan
menyajikan edisi khusus tentang apa dan bagaimana Situs "SABDAweb"! Situs
"SABDAweb" sebenarnya merupakan pengembangan dari Situs "SABDA-Web" yang
merupakan manifestasi program CD-SABDA (OLB versi Bahasa Indonesia) bentuk
HTML. Situs "SABDAweb" yang baru ini secara resmi telah diluncurkan pada tanggal 31
Desember 2001, sebagai hadiah tahun baru 2002 bagi masyarakat Kristen Indonesia!
Situs "SABDAweb" tampil lebih lengkap dengan penambahan berbagai versi Alkitab
(ada 10 Versi Alkitab), Bahan Biblika dan Alat-alat (lebih dari 10 buah), dan juga fungsifungsi baru yang lebih interaktif. Silakan menyimak edisi ini untuk mengetahui
keistimewaan-keistimewaan apa saja yang dimiliki Situs "SABDAweb"!
Soli Deo gloria! To God be the glory!
Salam dan doa,
Redaksi ICW, bekerjasama dengan Staf SABDA
Catatan:

Staf SABDA sangat mengharapkan feedback, masukan dan saran, baik dalam
isi/bentuk/format/layout dll. dari Situs "SABDAweb" agar Situs ini dapat terus menerus
dikembangkan dan memberi manfaat yang besar bagi perkembangan pelayanan
elektronik di Indonesia. Untuk itu silakan berkunjung di alamat:
http://www.sabda.org/sabdaweb/ dan kirimkan input/saran/usulan ke: <
webmaster@sabda.org > atau < Staf-SABDA@sabda.org >. Sebelum dan sesudahnya
kami mengucapkan terima kasih banyak.
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Jelajah Situs
MENGENAL SITUS "SABDAweb"
•

SEJARAH DAN DESKRIPSI SITUS "SABDAweb"

==>http://www.sabda.org/sabdaweb/
Situs Alkitab "SABDAweb", yang diluncurkan dalam bentuk baru pada tanggal 31
Desember 2001, adalah salah satu inovasi terbaru yang merupakan reinkarnasi dari
Situs Alkitab SABDA-Web versi lama (1997).
SABDA-Web versi lama adalah manifestasi program SABDA(c) [atau OnLine Bible versi
Indonesia], dalam bentuk HTML dan menyediakan Alkitab dalam 7 versi/variasi.
SABDA, singkatan dari "Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat" yang telah ada sejak
1995 [OLB (Inggris) sudah ada sejak 1987] adalah Program dan Bahan Alkitab yang
paling lengkap -- dan GRATIS -- dalam Bahasa Indonesia. Situs dan interface =web=
SABDA(c) dirancang dan dibuat untuk dapat digunakan secara online dan tersedia di
internet. Seiring dengan makin banyaknya informasi, jumlah bahan, dan cara-cara baru,
maka diadakanlah pembenahan terhadap Situs SABDA-Web untuk disesuaikan dengan
kebutuhan dan perkembangan teknologi internet jaman ini; maka lahirlah Situs
"SABDAweb"!
Situs "SABDAweb" ini tampil dengan lebih lengkap, lebih canggih, lebih cepat, dan lebih
interaktif, karena telah dirancang sedemikian rupa untuk tujuan mempermudah
pengunjung dalam menemukan/menggunakan sumber- sumber Alkitab dan alat-alat
Biblika berbahasa Indonesia di internet.

Visi dan Misi dari Situs "SABDAweb"
Visi dalam membangun Situs "SABDAweb" adalah:
1. Mendorong agar semakin banyak masyarakat Kristen Indonesia bisa membaca
Alkitab dan mendapatkan kemudahan dalam mempelajari satu-satunya
Penyataan Allah yang tertulis ini, dengan alat-alat penafsiran yang sehat dan
bertanggungjawab.
2. Mengajak masyarakat Kristen Indonesia untuk mencintai dan menikmati Firman
Tuhan dengan cara yang lebih cocok dengan jaman ini, yaitu secara online yang
dilengkapi dengan berbagai fasilitas canggih, yang tidak bisa didapatkan di masa
lalu.
3. Meningkatkan kualitas orang Kristen Indonesia, khususnya pelayan- pelayan
Tuhan, dengan cara menyediakan alat-alat untuk mempelajari Firman Tuhan
dengan lebih dalam, sehingga mereka mengerti kehendak Tuhan dengan lebih
baik dan lebih giat melaksanakan Amanat Agung Yesus Kristus.
Misi Situs "SABDAweb" adalah:
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1. Membangun sebuah Situs Alkitab lengkap yang berisi berbagai macam versi
Alkitab, alat-alat Biblika, berbagai buku Kristen dll. yang kesemuanya itu sangat
berguna untuk melengkapi penelaahan Alkitab.
2. Membangun sebuah Situs Alkitab yang memiliki alat-alat bantu dan fasilitas
pencarian yang canggih sehingga memungkinkan satu hasil penelaahan Alkitab
yang alkitabiah, akurat, mendalam dan bertanggungjawab.

Garis Besar Struktur Situs "SABDAweb"
Saat ini Situs "SABDAweb" terdiri dari tiga bagian pokok -- Alkitab + Bahan Biblika, Alatalat, dan Download/Referensi. Ditambah beberapa halaman lain; yaitu Home, yang
memiliki akses ke seluruh bagian Situs; Preferensi, untuk mengubah 'MultiVersi/pilihan/options'; Panduan; Info; dll.:
•

HOME
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/home/

Melalui bagian Home ini, Anda dapat mengakses informasi mengenai Versi Alkitab yang
tersedia (10 versi), Catatan Ayat (1 jenis), Pengantar (7 jenis bahan), Kamus (3 jenis),
dan Leksikon (2 bahasa.) Juga tersedia halaman Preferensi yang akan menolong Anda
antara lain untuk mengubah versi Alkitab yang ditampilkan/dicari dan mengubah pilihan
default untuk Alat-alat.
Dari halaman Home Anda juga dapat langsung melakukan pencarian ke dalam 10+
Alkitab berbagai versi dan terjemahan (6 Bahasa Indonesia [termasuk versi kuno], 2
Bahasa Inggris, 2 Bahasa Yunani, dan beberapa versi lain yang masih dalam proses)
melalui dua panel yang tersedia:
1. CARI KATA(-KATA)
Panel ini dapat Anda gunakan untuk mencari kata atau kombinasi kata- kata
tertentu dalam Alkitab. Gunakan operator yang tersedia (DAN, ATAU, TANPA).
Untuk melakukan pencarian yang lebih kompleks Anda dapat memasukkan lebih
dari satu kata dalam setiap "input box."
2. CARI DAFTAR AYAT
Masukkan alamat ayat-ayat (passages) yang ingin Anda baca dalam panel ini,
dan SABDAweb akan menampilkan ayat-ayat tersebut. Panel ini bisa menerima
masukan nama-nama kitab dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, baik
nama lengkap maupun singkatannya.
o ALKITAB
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/ Panel "Baca Alkitab" yang
tersedia di halaman Alkitab akan memudahkan Anda membaca bagian
manapun dari Alkitab secara cepat. Secara otomatis "Pasal" telah dipilih -Anda tinggal memasukkan nama kitab, pasal dan ayat yang dituju dan
mem-"Baca Alkitab":
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Cat Red.: kalau Anda ingin mengubah versi, atau memakai fungsi "multiversi" (lebih dari satu versi), gunakan tombol Preferensi.
VERSI ALKITAB DI "SABDAweb": Telah tersedia sepuluh (10) versi.

1. ALKITAB BAHASA INDONESIA MODERN
o Alkitab Terjemahan Baru (1974, 1994; PB+PL)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/tb/
o Alkitab Kabar Baik (Bahasa Indonesia Sehari-hari)(1985,1994;PB+PL)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/bis/
o Firman Allah yang Hidup (1989; PB+PL)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/fayh/
o Kitab Suci Injil (2000; PB, Revisi Shellabear 1912)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/ksi/
2. ALKITAB BAHASA INDONESIA KUNO
o Alkitab Terjemahan Lama (1954; PB=Bode + PL=Klinkert)
o Alkitab Bode (1938; PB)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/tl/
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/sb/
Versi e-Text dari enam versi Alkitab Bahasa Indonesia Kuno di bawah ini,
masih sedang dikerjakan:
o Alkitab Ende (1968; PB+PL)
o Alkitab Melayu Baba (1913; PB)
o Alkitab Melayu Ambon/Roscott (1877; PB)
o Alkitab Klinkert; Melayu Tinggi (1870,79; PB+PL)
o Alkitab Klinkert; Melayu Rendah (1863; PB)
o Alkitab Leidekker (1733; PB+PL)
3. ALKITAB BAHASA INGGRIS DAN BAHASA ASLI/KUNO
o Authorised Version with Strong Numbers (1994)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/av_st/
o Bible In Basic English (1965)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/bbe/
o Interlinear Greek/Strongs New Testament (IGNT) (1894)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/ignt/
o Westcott-Hort Greek/Strongs New Testament Text (1881)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/wh/

Bahan Biblika
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/ Panel "Baca Alkitab" yang tersedia di
halaman Alkitab bisa dipakai untuk memudahkan Anda membaca Bahan Biblika secara
cepat. Anda tinggal memilih jenis Bahan Biblika yang tersedia [salah satu dari
Pengantar, Ayat, Catatan]:
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1. PENGANTAR, GARIS BESAR DAN PERIKOP
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/intro/ Anda ingin mengetahui lebih
dalam tentang salah satu Kitab?? Pilih "Pengantar" untuk membaca Pengantar
Kitab, Garis Besar Kitab, Judul- judul Perikop Kitab, dll. -- saat ini tersedia 7 jenis
bahan per kitab, yaitu:
o Pengantar Kitab - dari Full Life Berisi penulis, tema, tanggal, latar
belakang, tujuan, survai...
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/pfull/
o Garis Besar Kitab - dari Full Life
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/gfull/
o Judul Perikop Alkitab (dan Ayat Paralel) - dari Full Life
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/jfull/
o Pengantar Kitab BIS - dari Alkitab BIS-LAI
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/pbis/
o Judul Perikop Alkitab (dan Ref. Silang) - dari Alkitab BIS-LAI
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/jbis/
o Judul Perikop Alkitab (dan Ayat Paralel) - dari Alkitab TB-LAI
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/jtb/
o Ajaran-ajaran Utama Kitab-kitab - dari STII Berisi tujuan, pendahuluan,
ajaran, kesimpulan, pertanyaan...
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/pkkk/
2. TAMPILAN PENGGALIAN AYAT
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/verse/ Dalam tampilan "Ayat" Anda
akan mendapatkan dua bagian: bagian atas menampilkan satu ayat (dalam satu
atau lebih versi), dan bagian bawah menampilkan catatan ayat atau referensi
silang (yang bisa Anda pilih sendiri). Satu keistimewaan tampilan ini -- dengan
menekan tombol "Semua Versi" -- Anda bisa secara instan membaca sekaligus
membandingkan ayat tersebut dalam 10 versi Alkitab, termasuk bahasa asli/kuno
yang tersedia dalam "SABDAweb".
3. CATATAN AYAT DAN REFERENSI SILANG
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/note/ Tampilan "Catatan" memberi
informasi ayat per ayat -- ini akan mengajak Anda mempelajari/menggali ayatayat Alkitab lebih dalam lagi -- Anda bisa membaca catatan kaki/kata/tafsiran
maupun referensi silang ayat/kata. Sementara baru ada satu jenis, tapi beberapa
versi lain sedang dipersiapkan. o Catatan Penelitian (dengan Petunjuk Silang) dari Full Life
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/full/ o Referensi Silang -- Sedang
dikerjakan/konversi (750.000 Link!!)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/ ..belum.. /versions/tsk/
4. PASAL
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/chapter/ Tampilan "Pasal" akan
menampilkan ayat Alkitab pasal demi pasal. Melalui panel "Browse :: Pasal" yang
tersedia di sudut kanan, Anda bisa memilih dan membaca pasal mana saja
dengan cepat.

Alat-Alat
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==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/ Dalam bagian ini tersedia berbagai alat-alat
Biblika yang akan membantu Anda dalam menelaah Alkitab secara lebih baik lagi. Alatalat tersebut dapat diakses dengan sebuah panel serbaguna yang akan membawa
Anda ke salah satu dari 4 (empat) jenis alat yang tersedia: [Konkordansi, Kamuskamus, Peta-peta, Leksikon]
1. KONKORDANSI
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/ concord
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/concord/?w=*kasih* Fungsi
konkordansi hampir sama seperti fungsi pencarian kata dalam Alkitab yang
terdapat di halaman Home. Bedanya, di sini Anda hanya diijinkan memasukkan
satu kata saja setiap saat, namun Anda diijinkan memakai "wildcard" untuk
melakukan pencarian yang lebih kompleks.
2. KAMUS
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/ dict Selain mencari kata-kata dalam
Alkitab, Anda juga bisa mencari kata dalam kamus(-kamus) Alkitab. Terdapat
tiga jenis kamus yang bisa Anda buka-buka, baik salah satu, dua, atau ketiganya
sekaligus:
o Kamus Alkitab Kompilasi
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/kms/
o Kamus Easton's Bible Dictionary (Inggris)
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/easton/
o Pedoman Pokok-Pokok Isi Alkitab
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/pedoman/
3. PETA
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/ map
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/map/?w=Yerusalem Tidak hanya
dalam Alkitab dan Kamus, Anda juga bisa mencari dan menemukan penjelasan
dari nama-nama kota/bangsa/sungai/laut/tempat dalam peta-peta yang tersedia
dalam Situs "SABDAweb". Semua peta dan gambar dalam "SABDAweb" dapat
dilihat secara langsung dengan memilih dari kotak combo yang tersedia di
bagian bawah halaman ini. Anda harus scroll agak jauh ke bawah [maaf :(] untuk
mendapatkannya.
4. LEKSIKON IBRANI DAN YUNANI
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/ lexicon Di sini Anda akan
mendapatkan uraian tentang kata-kata tertentu dalam bahasa asli Alkitab (Ibrani
atau Yunani) atau nomor Strong. Anda bisa memasukkan baik kata (agak sulit,
khususnya untuk kata- kata Ibrani) maupun nomor (lebih mudah). Link-link nomor
Strong dalam Alkitab AV (KJV) dan dua versi Bahasa Yunani akan menuju
langsung ke bagian ini.
o Leksikon Yunani, dengan Nomor Strong
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/greek/
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/lexicon/?l=greek&w=25
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/lexicon/?l=greek&w=agapao
o Leksikon Ibrani, dengan Nomor Strong
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/versions/hebrew/
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==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/lexicon/?l=hebrew&w=03068
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/lexicon/?l=hebrew&w=Y@hova
h

Download/Links
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/download/ Beberapa hal yang bisa Anda dapatkan
di bagian Download (dan di kemudian hari masih akan terus diperbaiki dan dilengkapi):
1. SABDA-SCRIPT
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/download/script/ Terdapat dua "graphical
form" yang bisa Anda minta dan pakai untuk memperindah sekaligus membuat
situs Anda lebih bermanfaat dan menjadi berkat bagi banyak orang.
2. CD-ROM SABDA
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/download/cdrom/ Di halaman ini Anda tidak
akan benar-benar "mendownload" CD-ROM SABDA, tapi Anda bisa memesan
melalui form yang tersedia.
3. SABDA-LITE
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/download/lite/ Sementara Anda belum
mendapatkan CD-ROM SABDA, Anda masih bisa menjalankan program SABDA
tanpa harus online ke "SABDAweb". Caranya dengan mendownload SABDA-Lite
(versi DOS maupun Windows) yang tersedia di halaman ini.
4. LINKS/REFERENSI
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/ ..belum.. /links/ Under Construction -Bagian ini sedang dikerjakan. Nantinya bagian ini akan berisi URLs, LINKs,
Referensi, dll. seputar Alkitab-Elektronik, termasuk Bahan-bahan Kristen yang
ada di WEB.

Preferensi
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/pref/ Dari halaman ini seluruh aspek "SABDAweb"
dapat dikendalikan. Anda dapat mengubah versi Alkitab yang ditampilkan/dicari, atau
memilih beberapa versi untuk memakai fasilitas "Multi-Versi". Anda bisa mengubah
pilihan default untuk Alat-alat -- seperti Catatan Ayat, Pengantar dan Kamus. Selain itu,
Anda juga bisa mengubah pilihan default untuk Tampilan Halaman -- antara lain Anda
bisa memilih "Kolom" atau "Baris" untuk "Multi-Versi", Anda bisa menentukan berapa
banyak Ayat Hasil Pencarian yang akan ada per halaman, dan Anda bisa memilih
warna atau bahasa.
Untuk pencarian khusus melalui halaman Preferensi, Anda bisa mengubah batasan
daerah pencarian yang akan mempengaruhi semua fungsi "Cari dalam Alkitab", "Cari
Kata(-kata)" dan "Cari Daftar Ayat". Banyak Fungsi lain sedang dikerjakan dan akan
ditambahkan ke dalam halaman ini.
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Menggunakan Situs "SABDAweb"
•

CARA MENCARI KATA (STEP BY STEP)

==>http://www.sabda.org/sabdaweb/home/ Panel "Cari Kata(-kata)" yang tersedia di
bagian Home dapat Anda gunakan untuk mencari kata atau kombinasi kata-kata
tertentu dalam Alkitab.
LANGKAH: untuk menggunakan panel "Cari Kata(-kata)"
•
•
•

•

•

Ketikkan kata yang hendak Anda cari dalam kotak yang tersedia.
Misal: kata "kasih"
Tekan tombol "Cari" untuk menampilkan hasilnya!
Untuk pencarian kata yang lebih kompleks: Ketikkan satu kata atau lebih dan
Anda bisa menggunakan operator DAN, ATAU, TANPA -- atau memakai
'wildcard' [kata dengan '*'; misal: "*kasih*"].
Untuk pencarian kata dalam versi(-versi) Alkitab yang lain: Tekan tombol
"Preferensi" dan pilih versi yang diinginkan. Klik "OK".
CARA MENCARI DAFTAR AYAT (STEP BY STEP)

==>http://www.sabda.org/sabdaweb/home/ Panel "Cari Daftar Ayat" dapat digunakan
untuk menampilkan ayat-ayat dari kitab yang ingin Anda baca.
LANGKAH: untuk menggunakan panel "Cari Daftar Ayat"

•

Ketikkan nama Kitab dan pasal yang ingin Anda baca.
Misal: Yohanes 3:16
Anda bisa menuliskan lebih dari 1 ayat dalam kotak masukan,
misalnya: Yohanes 3:16; Kisah 15:11; Roma 5:5
Tekan tombol "Cari" untuk menampilkan hasilnya!

•

CARA MENCARI KATA/NAMA/LEKSIKON (STEP BY STEP)

•

==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/ Panel "Cari Kata/Nama/Leksikon" dapat
digunakan untuk mencari Kata, Kota/Tempat, atau Nomor Strong dan Kata Asli
Yunani/Ibrani melalui 4 jenis alat yang tersedia: [Konkordansi => Kata; Kamus => Kata;
Peta-peta => Kota/Tempat; Leksikon => Nomor Strong atau Kata].
LANGKAH: untuk mencari arti kata
•

Klik bagian Alat-alat dimana Anda dapat menemukan panel "Cari
Kata/Nama/Leksikon".
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•

Ketikkan kata atau nomor Strong atau nama tempat yang hendak Anda cari
dalam kotak masukan.
Pilih salah satu dari lima tombol di bawahnya untuk menentukan lokasi
pencarian, apakah dalam:
1. . Konkordansi -- Untuk mencari ayat yang memuat kata tertentu dalam
Alkitab, dalam format/daftar khusus.
2. . Kamus -- Untuk mencari arti sebuah kata atau istilah dalam tiga kamus
yang tersedia, yaitu Kamus Kompilasi, Kamus Easton, dan Kamus
Pedoman, yang dapat ditampilkan secara sendiri-sendiri atau bersamasama sekaligus.
3. . Peta -- Untuk menampilkan peta-peta yang memiliki nama tempat/kota
yang Anda masukkan dalam kotak masukan. Misalnya: kota Yerusalem.
Ketikkan kata "Yerusalem" dalam kotak masukan.
4. . Leksikon Yunani -- Untuk mencari penjelasan kata tertentu atau nomor
Strong dalam bahasa Asli Alkitab - Yunani.
5. . Leksikon Ibrani -- Untuk mencari penjelasan kata tertentu atau nomor
Strong dalam bahasa Asli Alkitab - Ibrani.
Tekan tombol "Cari" untuk menampilkan hasilnya!

•

CARA MENGGUNAKAN LEKSIKON (STEP BY STEP)

•
•

Selain cara tersebut di atas (oleh Pencarian Kata/Nomor), ada cara lain yang dapat
dipakai untuk menggunakan Leksikon Yunani dan Ibrani.
LANGKAH:
1. Dari mana saja, klik tombol "Ubah Preferensi" yang ada di setiap halaman.
2. Tambah/ubah pilihan "Versi Alkitab". Minimal, Anda harus memilih satu versi
Alkitab yang memakai Nomor Strong -- AV with Strong Numbers, Interlinear
Greek/Strong, atau Westcott-Hort Greek Text. Jangan lupa juga untuk memilih
versi Bahasa Indonesia. Klik "OK".
3. Tampilkan Ayat-ayat dengan cara apapun. Misal: Ketikkan alamat ayat-ayat yang
Anda inginkan di panel "Cari Daftar Ayat" atau "Cari dalam Alkitab", misal:
Yohanes 3:16, dan klik "Cari".
4. Hasil tampilan akan menunjukkan ayat pilihan Anda (poin 3) dalam versi-versi
yang Anda pilih tadi (poin 2) termasuk Nomor Strong.
5. Untuk mengetahui arti kata apapun dalam aslinya (Yunani/Ibrani), klik "Nomor
Strongs" (link berwarna biru) dalam hasil tampilan.
•

CARA MENAMPILKAN PETA (STEP BY STEP)

Ada dua cara yang dapat dilakukan:
1. . memilih Nama Peta.
LANGKAH:
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Klik URL
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/ map
o Pilih salah satu dari 12 Nama Peta yang tersedia dalam kotak combo ini.
o Tekan tombol "Lihat" untuk menampilkan peta tersebut.
2. . melalui Nama Kota/Tempat, misalnya: kota Yerusalem.
LANGKAH A:
o Klik bagian Alat-alat dimana Anda dapat menemukan panel "Cari
Kata/Nama/Leksikon".
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/
o Ketikkan kata "Yerusalem" dalam kotak masukan.
o Pilih tombol peta sebagai lokasi dalam pencarian.
o Tekan tombol "Cari" untuk menampilkan peta-peta yang memiliki kota
Yerusalem.
LANGKAH B:
o Klik URL berikut ini untuk menampilkan peta-peta yang memiliki kota
Yerusalem.
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/tools/map/?w=Yerusalem [Kata
"Yerusalem" bisa diganti dengan nama kota/tempat lain.]
o

Surat Anda
Dari: <Andy@>
>Dear Staf Redaksi ICW
>Saya ingin mendapatkan Form Cari Alkitab untuk Situs Anda. Bagaimana
>caranya? Terima kasih atas perhatian dan kesediaannya menjawab.
>Andy
Redaksi:
Pertama-tama perlu diperhatikan bahwa Script untuk Form tersebut diperuntukkan
khususnya bagi Anda yang memiliki/mengelola/terlibat dalam pelayanan Situs Kristen.
Kedua, Anda mengajukan permohonan dan Anda akan mendapatkannya secara
GRATIS!
Cara mengajukan permohonan cukup dengan mengisi formulir permohonan dengan
email/info anda di:
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/download/script/
==>http://www.sabda.org/gratis/
"SABDAweb" menyediakan empat Cara/Script lain untuk mengakses/memanggil Alkitab
langsung dari Situs Anda:
1. SABDA-Script -- Form "Cari Kata/Frasa"
Digunakan untuk mencari kata atau frasa yang terdapat dalam Alkitab. Hanya
terdiri dari satu input box yang digunakan untuk diisi kata/frasa yang ingin dicari.
2. SABDA-Script -- Form "Cari Daftar Ayat"
Digunakan untuk menampilkan ayat atau pasal yang terdapat dalam Alkitab.
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Hanya terdiri dari satu input box yang digunakan untuk diisi ayat atau pasal yang
ingin dicari. Karena tidak ada pilihan Versi Alkitab, maka secara default akan
mencari ayat atau pasal di versi Alkitab Terjemahan Baru (TB).
3. Script -- Form "Dial Daftar Ayat" (Dial-a-Verse)
Digunakan untuk menampilkan ayat atau pasal yang terdapat dalam Alkitab.
Pengguna diberi pilihan yang sudah ada dalam menentukan Versi Alkitab dan
Nama Kitab. Kolom isian berikutnya adalah untuk pasal dan ayat.
4. URL -- Link Ayat (dan Pop-up Window)
Dapat digunakan bagi Anda yang ingin membuat link pada ayat atau pasal dalam
suatu tulisan yang dimuat di Situs Anda. Ini akan menampilkan langsung ayatayat melalui Situs Anda (pop-up window). Contoh: e-Buku KTB MISI, dalam Situs
SABDA.org bagian PENDIDIKAN.
==> http://www.sabda.org/pendidikan/ktbmisi/
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ICW 124/Maret/2002: Santo dan Santa
Salam Kasih
Salam Kasih,

Kali ini ICW tampil sedikit beda dari biasanya. Silakan simak kolom Info Situs dan Milis.
Semua review yang ditampilkan dalam kolom tersebut merupakan kiriman dari para
pembaca ICW. Pengiriman info-info terbaru dari dunia komputer dan internet (Alamat
URL/Situs/Milis baru) merupakan sumbangsih yang sangat berarti. Oleh karena itu
terima kasih banyak untuk para pembaca yang telah berpartisipasi dengan mengirimkan
informasi kepada Redaksi ICW sehingga informasi-informasi baru tentang
perkembangan pelayanan elektronik di dunia internet tersebut dapat disebarkan ke
masyarakat Kristen Indonesia secara luas.
Publikasi ICW akan terus membuka kesempatan lebih luas bagi para pembaca untuk
terlibat, yaitu dengan memberikan informasi baru/ dorongan/doa, termasuk memberikan
saran/ide/kritik/masukan bagi Redaksi. Semuanya itu akan dapat dipakai untuk
mengembangkan dan meningkatkan kualitas penampilan ICW.
Dalam Anugerah-Nya,
Redaksi ICW
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Info:Info Situs dan Milis
Koleksi Artikel di Situs Living Words

Situs Living Words, yang tergolong baru muncul di kancah situs Kristen Indonesia ini,
mempunyai banyak artikel dalam beragam kategori. Kategori-kategori tersebut antara
lain Pelita Hati, The Living Words, Articles & Testimonies, dan Jokes. Dengan navigasi
yang jelas dan deskripsi singkat dari tiap artikel memudahkan pengunjung mencari
artikel sesuai dengan topik yang diinginkan. Selain koleksi artikel, Situs ini menyediakan
koleksi gambar, midi, dan juga forum bagi Anda yang ingin berdiskusi.
•

Situs Living Words [I]:
==>http://www.livingwords.web.id/ [Kiriman dari: Titus Wiguno <webmaster@>.]

Situs PMK IPB
SITUS PMK IPB adalah situs resmi yang dibangun untuk menginformasikan semua hal
yang berkaitan dengan PMK IPB (Institut Pertanian Bogor). Di sini Anda bisa
mendapatkan informasi tentang Badan Pengurus dan Komisi-komisi yang berada di
bawahnya. Juga terdapat informasi kegiatan yang dilakukan para pengurus dan
anggota PMK IPB dalam waktu dekat ini. Selain itu, terdapat juga kumpulan artikel dan
cerita pendek yang ditulis dengan gaya penulisan yang cukup menarik untuk dibaca.
•

Situs PMK IPB [I] :
==>http://www.pmkipb.org/ [Kiriman dari: adi <adiwirastakeren@>.]

Situs PMK STAN Jakarta
"Everything in PMK STAN Jakarta", begitu tulisan yang muncul di bagian atas halaman
depan situs ini. Tulisan tersebut cukup menggambarkan apa saja yang bisa Anda
dapatkan di situs PMK STAN (Sekolah Tinggi Akutansi Negara) Jakarta. Halaman
depan situs sebagian besar diisi dengan berita-berita seputar PMK STAN Jakarta, yang
diurutkan secara kronologis. Pembagian menu disusun menurut kategori informasi yang
dimuat di situs ini. Dari Informasi tentang program/kegiatan apa saja yang akan/sedang
diselenggarakan PMK STAN, sampai dengan photo-photo yang mengabadikannya
dapat anda lihat di sini.
•

Situs PMK STAN [I] :
==>http://www.pmkstan.cjb.net/ [Kiriman dari: "Dedy-Simorangkir"
<dedy.simo@>.]

Internet User Forum Dari Gereja Protestan Indonesia Barat (GPIB)
" ... that all our creative talent and skill comes only through grace and love from the
Great Creator (Jesus Christ). His Spirit is what flows through our work.", begitulah
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penegasan yang disampaikan pengelola situs kepada pengunjungnya. Situs ini secara
resmi dibuka untuk umum pada 28 Januari 2002. Tujuan yang ingin dicapai dalam
pembuatan situs ini adalah menjadikan IUF-GPIB sebagai tempat information-exchange
bagi para pengembang (developer) maupun para pemula dalam pengembangan GPIB
inter-network. Oleh karenanya, pihak pengelola situs ini mengundang Anda untuk
bergabung dalam IUF-GPIB.
•

Internet User Forum GPIB (IUF-GPIB) [I]:

==>http://iuf.gpib.org [Kiriman dari: Viking Karwur <me@>.]

Besorah Internet Ministry
Dalam beberapa waktu terakhir, situs Besorah Internet Ministry tidak mengalami update
sehubungan dengan adanya perbaikan pada penampilan situs serta adanya
penambahan fitur baru pada situs bersangkutan. Namun pada tanggal 1 Maret 2002,
Anda akan dapat melihat situs ini tampilan dengan wajah baru dan artikel baru. Artikelartikel itu antara lain: Di Balik Bencana Banjir, Indonesia dan Terorisme, dan
sebagainya. Juga tersedia fitur untuk pemesanan kaset dan buku-buku dari DR. K.A.M.
Jusufroni secara online.
•

Situs Besorah Internet Ministry [I]:
==>http://www.besorah.cjb.net/ [Kiriman dari "Beth Haggadah"
<besorah_ympi@>.]

Milis Peduli Anak Jalanan dari Yayasan Setara
Sebuah milis telah diselenggarakan untuk mendiskusikan kepedulian kita terhadap
anak-anak jalanan. Milis ini menjadi sarana untuk menyebarkan dan mendiskusikan
informasi/berita seputar masalah anak-anak dan remaja (misal: buruh anak, korban
kekerasan dan seks pada anak, isu- isu anak dan permasalahannya dalam dunia
internasional, dsb.). Milis ini dikelola dan dinaungi oleh :
YAYASAN SETARA
Jln. Ronggolawe IV/5,
PO BOX 8048/El Semarang, Jawa Tengah-Indonesia
Email: yase@indo.net.id
Untuk bergabung dengan milis ini, silakan kirim email kosong ke alamat berikut:
==> < anakjalanan-subscribe@yahoogroups.com
[Kiriman dari Meilania -- moderator dari dari Forum Diskusi e-BinaGuru
==>http://purcell.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-BinaGuru
==> < subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org > ]

Tulisan
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"Doa dan Puasa"

Artikel "Doa dan Puasa" adalah salah satu dari kumpulan artikel yang terdapat dalam
situs PMK-IPB. Kutipan
Doa puasa? Kesannya berat sekali dan susah untuk dilakukan. Benarkah?
Sebenarnya apa dan bagaimana doa dan puasa itu? Berpuasa berarti
berpantang secara sukarela dari makanan demi mencapai suatu tujuan rohani
tertentu, yang pada hakikatnya adalah kerendahan hati. Alkitab berkata bahwa
berpuasa adalah cara yang dipakai Allah bagi manusia untuk merendahkan diri
dihadapan-Nya, kembali kepada Tuhan Sang Pencipta, mohon belas kasihan
dan rahmat-Nya dan bukan bertegar tengkuk menawar kehendak-Nya.
•
•

Situs PMK-IPB [I] :
==>http://www.pmkipb.org/
"Doa dan Puasa" [I] :
==>http://www.pmkipb.org/artikel/baru/doadanpuasa.htm

Mengalami Kehadiran Allah di Tengah Keterpurukan
Bagaimana kita dapat mengalami kehadiran Allah dalam hidup sehari- hari? Artikel dari
Pdt. Bob Jokiman ini dapat Anda simak.
Kutipan:

tema Mengalami Kehadiran Allah saya mengharapkan agar setiap kita baik
“ Melalui
secara aktif maupun pasif mengalami kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari.

Secara aktif maksudnya dalam berbagai kegiatan hidup dan pelayanan kita
mengalami kehadiran Allah yang aktual dan spektakular, bahkan intervensi Allah
secara khusus. Secara pasif, yaitu saat kita menyembah Allah baik bersama
maupun secara pribadi kita pun mengalami kehadiran-Nya. Seperti Nabi Elia yang
mengalami kehadiran Allah di tengah-tengah angin sepoi-sepoi di gunung Horeb
dan bukan hanya dengan api dari langit seperti di gunung Karmel (1 Raja 18:38-39,
19:12).
•
•

”

Situs 5roti2ikan [I]:
==>http://www.5roti2ikan.net/
"Mengalami Kehadiran Allah di Tengah Keterpurukan" [I]:
==>http://www.5roti2ikan.net/perspektif/4/

Mengapa Tuhan Mengizinkan Orang Benar Menderita?
Artikel ini membahas pertanyaan yang sering ditanyakan kepada orang percaya,
"Mengapa Tuhan mengizinkan orang benar mengalami penderitaan?" Bagaimana Anda
menjawab pertanyaan ini...?
Kutipan:
68

“

ICW 2002

C.S. Lewis pernah mengatakan bahwa "masalah penderitaan" merupakan senjata
yang ampuh bagi kaum atheis untuk menyerang iman Kristen. Jika kita mengerti
akan kebenaran ilmu pengetahuan dan sejarah, kita akan tahu bahwa semuanya
itu mendukung fakta bahwa Tuhan ada.
•
•

”

Situs Living Words [I]:
==>http://www.livingwords.web.id/
"Mengapa Tuhan Mengizinkan Orang Benar Menderita?" [I]:
==>http://www.livingwords.web.id/Articles-Testimonies/art-art4.html

Biografi Muder Teresa
Artikel ini berisi biografi tentang Muder Teresa.
Kutipan:

Dilahirkan di Skopje, Yugoslavia, dengan nama Agnes Boyakhul, pada tanggal 26
“ Agustus
1910. Ia memilih tanggal 27 Agustus 1910, saat ia dipermandikan menjadi

hari ulang tahunnya. Ia masuk Biara Loretto di Irlandia 1928. Setahun sesudahnya
dikirim ke India untuk menjalankan novisiatnya di sana dan memulai karya sebagai
guru, mengajar di SMP St.Mary Calcuta. Ia mengajar di situ hampir 20 tahun. Pada
tahun 1946 dalam perjalanan menuju retret tahunannya, ia berkata: "Aku
mendengar panggilan untuk meninggalkan segalanya dan mengikuti DIA ke loronglorong kumuh untuk melayani orang-orang miskin dan terlantar."
•
•

”

Situs Pondok Renungan [I]:
==>http://www.pondokrenungan.com/
"Muder Teresa" [I]:
==>http://www.pondokrenungan.com/teresa/index.php

Pertanyaan Yang Sukar Tentang Surga
Ingin tahu tentang surga? Artikel berikut ini akan menolong Anda.
Kutipan:

“

Surga! Apa bayangan Anda ketika mendengar kata ini? Ada yang bilang surga
adalah tempat yang penuh kebahagiaan. Tidak ada kesedihan, sakit-penyakit,
perang dan sebagainya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa surga adalah
suatu tempat yang tidak nyata. Itu hanyalah propaganda suatu agama untuk
menarik umat. Bagaimana dengan Anda?
•
•

Situs Bahana Magazine [I]:
==>http://www.bahana-magazine.com/
"Pertanyaan yang Sukar Tentang Surga" [I]:
==>http://www.bahana-magazine.com/des2001/laput02.htm
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{{{Liputan__Khusus_isi}}}

Surat Anda
Dari: "Aan" <andiati@>
>Senang sekali ada SABDAweb yang memberi resource yg cukup baik. :-)
>Saya sudah coba masuk ke Interlinear (STRONG), tapi kok nggak pakai
>font greek ya? ^_^ Saya pikir mungkin karena PC saya yg nggak ada
>font greek, ternyata memang dibuat gitu yah? Kaya'nya akan lebih
>"keren" kalo pake font greek.
>Sekian dulu dari saya, terima kasih banyak atas pelayanannya selama
>ini.
>Kind regards, aan.
Redaksi:
ICW edisi ini telah menjawab pertanyaan/permintaan dari Aan dan para pembaca ICW
lainnya. Silakan langsung download Font Yunani dan Font Ibrani sesuai dengan alamat
yang tertera dalam kolom UPDATE SITUS SABDAweb DAN SABDA.org. Nah, ...
komputer anda sekarang lebih "keren", kan?
Catatan:
[I] = Bahasa Indonesia
[E] = English<noinlude> </noinclude>
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ICW 125/Maret/2002: Paskah: "He is Risen"
Salam Kasih
Salam Kasih,

Ia tidak ada di sini, sebab Ia telah bangkit.
“ "...Sama
seperti yang telah dikatakan-Nya ...." ”
—(Matius 28:6)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+28:6 >
Ayat Alkitab itu memberikan jaminan kepastian dan fakta kebangkitan- Nya menyatakan
bahwa Kristus adalah Allah. Dengan demikian iman kita kepada-Nya tidaklah sia-sia.
Kiranya peringatan PASKAH dan peringatan Kebangkitan Kristus pada tahun ini akan
semakin mendorong kita untuk memberitakan Kabar Sukacita Injil kepada mereka yang
belum mendengarnya.
Segenap Redaksi ICW mengucapkan:
"SELAMAT MEMPERINGATI HARI PASKAH 2002!"
"HE is RISEN, .... HE is RISEN INDEED!"
Dalam anugerah-Nya,
Redaksi ICW
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Info:SABDA"News"
sabda.org: Arsip E-Binaanak Dapat Diakses Kembali

Sekarang Anda dapat mengakses kembali daftar arsip e-BinaAnak dalam Sistem Arsip
dan Publikasi Elektronik SABDA.org melalui alamat URL berikut ini:
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/arsip/
atau anda dapat langsung melihat/membaca =68= edisi e-BinaAnak yang diinginkan
melalui alamat URL di bawah ini:
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/ /
[ = nomor edisi e-BinaAnak yang anda inginkan; mis. /001/ ]]
Beberapa waktu yang lalu terjadi kesalahan teknis sehingga semua link dalam arsip
tersebut tidak dapat diakses langsung dengan benar. Maaf. Baru saat ini kesalahan
teknis tersebut telah diperbaiki!
Sumber: Kutipan dari e-BinaAnak edisi 068

Cat. Red.: Publikasi e-BinaAnak telah menerbitkan 8 edisi khusus tentang PASKAH.
Lihat kolom Info Situs di atas.

Tulisan
Yesus Dihukum Mati, Disalibkan, Mati/Dikuburkan, dan Kebangkitan !!
YESUS DIHUKUM MATI -- Yoh 18:38-19:16 Paralel:Mat 27:15-31; Mr 15:6-20; Luk
23:13-25
YESUS DISALIBKAN --Yoh 19:16-27 Paralel:Mat 27:32-38; Mr 15:21-27; Luk 23:26,3343
YESUS MATI -- Yoh 19:28-30 Paralel: Mat 27:45-50; Mr 15:33-37; Luk 23:44-46
LAMBUNG YESUS DITIKAM -- Yoh 19:31-37
YESUS DIKUBURKAN -- Yoh 19:38-42 Paralel: Mat 27:57-61; Mr 15:42-47; Luk 23:5056
KEBANGKITAN YESUS -- Yoh 20:1-10 Paralel: Mat 28:1-10; Mr 16:1-8; Luk 24:1-12
YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA MARIA MAGDALENA -- Yoh 20:11-18
YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA MURID-MURID-NYA -- Yoh 20:19-23 Paralel:
Luk 24:36-39,47-49
YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA TOMAS -- Yoh 20:24-29
MAKSUDNYA INJIL INI DICATAT -- Yoh 20:30-31
YESUS MENAMPAKKAN DIRI KEPADA MURID-MURID-NYA DI PANTAI DANAU
TIBERIAS Sumber:
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/intro/?intro=jful&b=43
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Kutipan:

sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid“ "Kemudian,
murid-Nya bahwa hal itu telah dikatakan-Nya, dan merekapun percayalah akan
Kitab Suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus."

”

—Yohanes 2:22 TB—

==>http://www.sabda.org/sabdaweb/bible/chapter/?b=Yoh&c=2 22
Untuk WORD STUDY tentang kebangkitan Yesus dengan 53 referensi, coba:
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/search/?p=*bangkit*+yesus
•

Situs SABDAweb (I):
==>http://www.sabda.org/sabdaweb/

Di Balik Salib; Hidup Sebelum Mati; Orang Mati Akan Bangkit
Di Balik Salib; Hidup Sebelum Mati; Orang Mati akan Bangkit; merupakan judul-judul
dari Renungan Harian yang akan muncul secara otomatis di mailbox Anda pada tanggal
29 - 31 Maret 2002.
Kutipan:
DI BALIK SALIB (e-RH - 29 Maret 2002)

HIDUP
(e-RH - 30 Maret 2002)
SEBELUM MATI

ORANG MATI
(e-RH - 31 Maret 2002)
AKAN BANGKIT

•
•

Sudahkah Anda melihat di balik lambang
salib itu dan percaya kepada Anak Allah
yang mati di sana? Jika belum, lakukanlah
sekarang!
Yesus berkata bahwa Dia datang untuk
memberi kita hidup dalam segala
kelimpahan (Yohanes 10:10). Dan bila kita
mengenal pikiran-Nya, merasakan hatiNya, dan mengalami kuasa kebangkitanNya, maka kita akan benar-benar hidup
sebelum kita mati.
Akankah kebangkitan Anda menjadi hari
kebahagiaan atau penghukuman? Hari ini
juga, terimalah Yesus sebagai Tuhan dan
Juruselamat Anda!

Situs SABDA.org (I):
==>http://www.sabda.org/
Publikasi e-RH -- 29, 30, 31 Maret 2002 (I):
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2002/03/29/
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2002/03/30/
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==>http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/2002/03/31/
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/arsip/
Milis e-RH (I):
==> < subscribe-i-kan-akar-renungan-harian@xc.org >
"Gloria Cyber Ministries" (I):
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==>http://www.glorianet.org/
•

LOVE'S MOST AMAZING STORY

Artikel ini mengisahkan tentang kasih Yesus yang luar biasa. Ketika Dia bersedia
memberikan diri-Nya disiksa dan dihukum mati sebagai tebusan atas dosa-dosa
manusia. Versi lengkap dari artikel ini dapat Anda baca dalam situs ACTS International.
Kutipan:
Imagine the torturous agony Christ must have endured when nailed to the cross.
This was the price he paid to die for our sins. Added to his physical suffering was
his sense of utter rejection by being forsaken not only by his few remaining
friends, but also by God. "My God, my God, why have you forsaken me?" Jesus
cried out in utter despair from the cross.
But so great was his love even for those who caused his excruciating pain, those
who nailed him to the cross, thrust a spear into his side, mocked him, spat in his
face that in the midst of this inhuman torture he prayed, "Father, forgive them for
they do not know what they are doing."
•
•

ACTS International [E]:
==>http://www.gospelcom.net/actsi/
Love's Most Amazing Story [E]:
==>http://www.gospelcom.net/actsi/amazing.htm

Jika Kristus Tidak Dibangkitkan
Bagaimana jika Kristus tidak dibangkitkan? Cari jawabannya melalui Milis publikasi eReformed yang menampilkan renungan dari Pdt. Bob Jokiman dengan judul "Jika
Kristus Tidak Dibangkitkan."
Kutipan:
Tanpa Kebangkitan Kristus tiada Harapan Hidup Kekal. Kebangkitan Kristus
dapat menjadi sumber harapan kekal karena menyatakan bahwa Kristus adalah
Allah yang tidak terkalahkan oleh maut, sehingga kematian bagi orang percaya
tidak lagi menakutkan. Dalam pergaulan sehari-hari, di mana dan kapan saja,
kita sering mendengar keluhan- keluhan tanpa harapan dalam hidup seseorang
entah ia itu anggota keluarga, teman sekerja maupun sesama umat beragama.
Mengapa banyak orang tidak punya harapan dalam hidupnya? Memang ada
banyak alasan yang dapat kita berikan, namun dalam pengamatan penulis
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semua itu terjadi karena kita tidak mempunyai konsep yang benar terhadap
kematian sehingga kita tidak memiliki perspektif yang tepat dalam hidup ini.
•

•

Publikasi e-Reformed Edisi 15/IV/2001 (I):
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/arsip/
Milis e-Reformed (I):
==> < subscribe-i-kan-untuk-reformed@xc.org >

Mengapa Galilea?
Kutipan berikut ini diambil dari Renungan PASKAH yang ditulis oleh Pdt. Bob Jokiman
dan dimuat dalam newsletter GKI Monrovia Edisi Maret 2002/Tahun XVI No. 3.
Kutipan:

hari pertama kebangkitan Yuhan di Hari PASKAH, Dia memerintahkan murid“ Pada
murid-Nya untuk berkumpul di Galilea. "Tiba- tiba Yesus berjumpa dengan mereka
dan berkata: "Salam bagimu." Mereka mendekati-Nya dan memeluk kaki-Nya serta
menyembah-Nya. Maka kata Yesus kepada mereka: "Jangan takut. Pergi dan
katakanlah kepada saudara-saudara-Ku, supaya mereka pergi ke Galilea, dan di
sanalah mereka akan melihat Aku."
—(Matius 28:9-10)—

Mengapa Galilea? Bukan Betlehem tempat kelahiran-Nya? Dan bukan pula
Nazaret di mana Dia dibesarkan? Juga bukan ke sungai Yordan di mana Dia
dibaptiskan?

•

GKI Monrovia (I):
==>http://www.gki.org/
Mengapa Galilea? (I):
==>http://www.gki.org/article/
==>http://www.5roti2ikan.net/

•

Kemenangan yang Memberi Kemenangan

•

Berikut ini adalah kutipan dari tulisan Dr. Roby Setiawan yang dimuat di Publikasi eKonsel Edisi 012/2002.
Kutipan:
Kebangkitan Kristus adalah KEUNIKAN kekristenan dibandingkan dengan agama
lainnya. Kristus telah bangkit tidak mati lagi. Kristus telah menang! Oleh karena itu
perjuangan umat Tuhan bukanlah perjuangan untuk meraih kemenangan; tetapi
perjuangan dari kemenangan atas segala dosa dan Setan yang sudah diperoleh oleh
Yesus ketika Ia berada di atas salib dan melalui kebangkitan-Nya (lih. Yohanes 12:31;
Kolose 2:15; Wahyu 12:11). Kemenangan-Nya memberi kita kemenangan atas
beberapa hal yang penting, yaitu:
75

”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kemenangan atas maut.
Kemenangan atas konsep diri yang salah.
Kemenangan atas segala tantangan dan kesulitan.
Kemenangan atas perasaan takut yang keliru.
Kemenangan untuk hidup memuliakan Tuhan.
Kemenangan untuk Gereja-Nya.

•

e-Konsel edisi 012 -- Renungan PASKAH (I)
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/012/
Arsip e-Konsel (I):
==>http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/arsip/
Untuk berlangganan Publikasi e-Konsel (I):
< subscribe-i-kan-konsel@xc.org >

•
•
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Kita Manusia Paskah!
Kumpulan Artikel Menarik merupakan salah satu bagian yang terdapat dalam Situs
Paroki St.Andreas Kedoya Online. Salah satu artikel di bagian ini yang mengulas ttg
PASKAH berjudul "Kita Manusia PASKAH!"
Kutipan:
Jayanya Suatu Kebangkitan
Kebangkitan Yesus memancarkan cahaya terang benderang terhadap seluruh
sejarah dunia. Kebangkitan-Nya menerangi bukan cuma kematian-Nya,
melainkan mencurahkan sinar terhadap segala pengalaman kelam, pekat duka
nestapa kehidupan manusia di atas dunia ini. Kebangkitan Yesus adalah
keperkasaan Cinta atas kejahatan, dan kemenangan Seorang Allah yang
mengasihi dan disergap belaskasihan; Allah sang Cinta, Hidup, Pengampunan
dan Penyembuhan. Memang kebangkitan Yesus tidak meniadakan semua
pertanyaan-pertanyaan hidup ini, akan tetapi ia membuat kita punya cakrawala
pandangan segar penuh harapan akan kehidupan. Kebangkitan-Nya
memperteguh keyakinan manusia bahwa hidup ini sama sekali tidak
memperolok-olok dan menipu kita, melainkan bahwa ia punya makna, yang
malah teramat mendalam.
•
•
•

Situs Paroki St.Andreas Kedoya Online (I):
==>http://www.st-andreas.org/
Kumpulan Artikel Menarik (I):
==>http://www.st-andreas.org/artikel/
Kita Manusia PASKAH! (I):
==>http://www.st-andreas.org/artikel/art26.htm

Bedah Medis Kematian Tuhan Yesus
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Kutipan Renungan Pra PASKAH berikut ini diambil dari salah satu posting dalam milis
diskusi Fica-Net.
Kutipan:

“

Secara medis, penyebab kematian Tuhan Yesus bukan hanya dimulai saat ia
disiksa oleh tentara Romawi. Sebelum itu, setelah peristiwa perjamuan terakhir,
Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ketika Yesus berdoa, Injil Lukas
merekam bahwa "peluh- Nya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke
tanah" (Lukas 22:44b). Bisa jadi, hal ini memang hanya Lukas yang menyadarinya,
karena Lukas adalah seorang tabib, sehingga ia bisa memperhatikan keadaan fisik
Tuhan Yesus. Yang sesungguhnya dilihat Lukas pada malam itu sebenarnya
bukanlah "seperti", melainkan memang itu bisa terjadi dan dapat diterangkan
secara medis. Peristiwa ini adalah sebuah kejadian langka yang dapat terjadi pada
diri seseorang saat ia mengalami emosi yang sangat berat. Kitab Markus mencatat
Ia mengatakan, "mau mati rasanya". Kesedihan yang dialami-Nya begitu luar biasa
sehingga Ia nyaris tak dapat menanggungnya.
•

•

•

”

Untuk bergabung dalam Milis Diskusi Fica-Net, atau Info (I):
==> <fica-net-request@fica.org?subject=subscribe>
==>http://www.fica.org/mailman/listinfo/fica-net
Arsip Milis Fica-Net (I): Khusus untuk anggota, hubungi Admin Fica.
==>http://www.fica.org/mailman/private/fica-net/
Info Gambar pada Kain Mimbar & Stola Pada hari Paskah

Berikut ini adalah posting informasi dari milis diskusi GP2000.
Kutipan:
PASKAH
PASKAH adalah hari raya yang mula-2 dirayakan dan merupakan unsur penting
dalam Tahun Gereja. Dirayakan sebagai hari Kebangkitan Kristus dan yang
merupakan titik tolak iman orang percaya (1 Korintus 15:14). Dirayakan dalam
kegembiraan dan sukacita.
Warna dasar
: Putih
Lambang/Logo : Bunga Lily
Warna bunga Lily : Putih
Arti :
Bunga Lily merupakan simbol dari hari PASKAH dan kekekalan umbi- umbian dari
bunga Lily haruslah ditanam dan mati dahulu di dalam tanah, baru kemudian
daripadanya akan tumbuh suatu kehidupan baru. Lewat PASKAH orang percaya telah
menerima kehidupan baru yang diberikan lewat kematian dan penderitaan Kristus
(bandingkan Yohanes 12:34), dan kehidupan baru itu sendiri adalah kehidupan yang
berkaitan dengan hidup kekal.
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Arsip Milis GP2000 (I):
==>http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-untuk-GP2000
Untuk bergabung dalam Milis Diskusi GP2000 (I):
==> < subscribe-i-kan-untuk-GP2000@xc.org >
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Paskah Terindah Dalam Hidupku
Kesaksian yang ditulis oleh Eddie Ogan ini dimuat dalam publikasi e-JEMMi dan
mengisahkan tentang bagaimana dia bersama keluarganya merayakan PASKAH
terindah yang tak akan pernah dia lupakan.
Kutipan:
Aku tidak akan pernah melupakan PASKAH tahun 1946. Saat itu, aku masih
berumur 14 tahun, ... PASKAH tahun itu sungguh menyadarkan kami bahwa
ternyata kami termasuk keluarga yang paling miskin di gereja kami. ... Kami
bertiga sebenarnya tidak ingin pergi ke gereja hari Minggu itu, tapi Mama berkata
bahwa kami harus tetap beribadah ... Ada seorang misionaris yang datang
berkotbah di gereja kami Minggu itu. Dia menceritakan tentang bagaimana
gereja-gereja di Afrika ... masih membutuhkan uang untuk membuat atap-atap
gereja. Misionaris ini mengatakan bahwa uang sebesar $100 akan cukup untuk
membuat atap gereja mereka.... == CUT (banyak sekali) ==
Ketika persembahan itu dihitung, majelis mengumumkan bahwa jumlah semua
persembahan yang terkumpul adalah "$100 lebih sedikit". Misionaris itu sungguh
bersuka cita. Dia tidak menyangka akan mendapat persembahan yang begitu
besar dari gereja yang kecil ini. Misionaris itu berkata, "Pasti ada orang-orang
kaya di gereja ini."
Perkataan itu menyentuh kami! Kamilah yang mempersembahkan $87 dari total
persembahan "$100 lebih sedikit" tadi! Bukankah misionaris itu yang
mengatakan bahwa kami kaya? Sejak saat itu, aku tidak pernah merasa miskin
lagi. Aku selalu ingat betapa kayanya aku karena memiliki Yesus dalam hidupku.
•

Publikasi e-JEMMi Edisi No. 14 Vol. 4/2001 (I):
==>http://www.sabda.org/publikasi/misi/2001/14
==> < subscribe-i-kan-misi@xc.org >

Surat Anda
Dari: Wahyu Pramudya, Redaksi <redaksi@5roti2ikan.net>,
>Update situs 5roti2ikan
>Renungan, Perspektif Gembala, dan Artikel Terbaru bulan Maret 2002:
> 1. RENUNGAN PRA-PASKAH : -- "Memandang Salib Rajaku"
> 2. PERSPEKTIF GEMBALA : PASKAH -- "Mengapa Galilea?"
> 3. ARTIKEL-ARTIKEL BARU:
> - "Kehidupan Doa Yesus Sebagai Model Kehidupan Doa Orang Percaya
> Masa Kini"
> - "Perang Salib dan Pengaruhnya Pada Hubungan Islam-Kristen di
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> Indonesia"
> - "Perjanjian Lama dan Berita Keselamatan"
> - "Tanah dan Lingkungan: Sikap Orang Kristen Terhadapnya"
> Redaksi 5roti2ikan mendorong Anda untuk memforward pemberitahuan
> update situs www.5roti2ikan.net ke pribadi atau milis lain yang Anda
> ikuti, apabila menurut Anda pemberitahuan tersebut akan berguna
> bagi.

Redaksi:
Atas kiriman infonya, kami mengucapkan terima kasih. Update/infonya sesuai dengan
tema ICW edisi PASKAH ini. Bagi pembaca ICW yang ingin mengetahui versi lengkap
dari renungan, perspektif gembala, artikel tersebut di atas, silakan berkunjung langsung
ke situs 5roti2ikan di alamat:
==>http://www.5roti2ikan.net
Dari: "Blessed mail" <hansend@>
>Menyambung berita situs Kristen yang tekumpulkan, maka kami ingin
>meng-update situs kami yang pernah dimuat dalam ICW, yaitu situs dari
>warteg (warung teologia).
>
>Berhubung situs di "warteg.20m.com" sudah dihentikan karena tidak
>gratis lagi, maka situs warteg dipindahkan ke:
==>http://warteg.150m.com
>Situs ini masih menyampaikan berita Forum Perbincangan warteg (warung
>teologia), dengan desain baru dan dilengkapi dengan Pustaka (topik
>pebincangan yang menarik), Daftar Narasumber, Daftar Pengunjung,
>Album Kegiatan, dan juga Info Terkini dari GKI Taman Cibunut >Bandung (Sejarah, Images, Pengelola, Renungan, Acara Minggu Ini).
>
>Selain situs di atas, juga kami mengadakan situs baru untuk menampung
>para alumni dan mereka yang pernah mengecap pendidikan di Sekolah BPK
>Cirebon agar tetap bersatu dan saling memberdayakan dengan tema:
>"Menuju pemberdayaan sesama dengan adil,sejahtera dan seimbang dalam
>Kasih yang benar"; melalui situs ini para alumni di-ingat-kan akan
>teman lama dan pembinaan iman yang telah diterima selama di sana.
>Alamat dari situs ini adalah:
==>http://E-Cemplung.tripod.com
>
>Cemplung adalah nama lokasi terakhir mereka mengecap pendidikan di
>BPK Cirebon. Situs ini berisi: Topik Menarik, Keanggotaan Milis
>E-Cemplung, Album Kegiatan dan Karya. Situs ini merupakan penunjang
>milis E-Cemplung yang memakai alamat <E-Cemplung@topica.com>.
>
>Kami akan sangat berterima kasih apabila kedua situs ini dapat
>mengisi daftar yang terkumpul di ICW dan mendapatkan publikasi
>melalui distribusi news-nya.
>
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>Banyak terima kasih untuk perhatian dan Tuhan memberkati.
>Salam, Hanapi Sidhojoyo.
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Redaksi:
Terima kasih atas informasinya. Situs Warteg dan E-Cemplung akan kami review dalam
ICW edisi mendatang. Nah ... apakah ada pembaca ICW lain yang juga ingin mengupdate informasi [atau review :) ] situs-situs yang Anda ketahui?? Kami tunggu infonya!
Catatan:
(I) = Bahasa Indonesia
[E] = English

80

ICW 2002

Publikasi ICW 2002

Redaksi: Ani, Ari, Arief, Ary, Daniel Budilaksono, Davida Welni Dana, Dian Pradana, Endah, Evi, Franky
Mamahit, Hardhono, Jonny, Kalpin, Kristian, Kristina Dwi Lestari, Natalia Endah S., Oktaviana S.R.,
Redaksi ICW:Dian Pradana, Sugeng Budi, Yohanna Prita Amelia, Yulia Oenijati, Yuppi.
© 1999–2011 – Isi dan bahan adalah tanggung jawab Yayasan Lembaga SABDA (http://www.ylsa.org)
Terbit perdana
Kontak Redaksi ICW
Arsip Publikasi ICW
Berlangganan Gratis Publikasi ICW

: 25 Januari 1999
: icw@sabda.org
: http://www.sabda.org/publikasi/icw
: berlangganan@sabda.org atau SMS: 08812-979-100

Sumber Bahan untuk ICW
•
•

Facebook ICW
Twitter ICW

: http://facebook.com/sabdaicw
: http://twitter.com/sabdaicw

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

Situs YLSA
Situs SABDA
Blog YLSA/SABDA
Katalog 40 Situs-situs YLSA/SABDA
Daftar 23 Publikasi YLSA/SABDA

: http://www.ylsa.org
: http://www.sabda.org
: http://blog.sabda.org
: http://www.sabda.org/katalog
: http://www.sabda.org/publikasi

Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA
•
•
•
•
•
•
•

Alkitab (Web) SABDA
Download Software SABDA
Alkitab (Mobile) SABDA
Download PDF & GoBible Alkitab
15 Alkitab Audio dalam berbagai bahasa
Sejarah Alkitab Indonesia
Facebook Alkitab

: http://alkitab.sabda.org
: http://www.sabda.net
: http://alkitab.mobi
: http://alkitab.mobi/download
: http://audio.sabda.org
: http://sejarah.sabda.org
: http://apps.facebook.com/alkitab

Rekening YLSA:
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
a.n. Dra. Yulia Oeniyati
No. Rekening: 0790266579
Download PDF bundel tahunan ICW, termasuk indeks ICW dan bundel publikasi YLSA yang lain di:

http://download.sabda.org/publikasi/pdf
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