ICW

2003
Publikasi ICW

ICW (Indonesian Christian WebWatch) merupakan publikasi elektronik yang diterbitkan secara berkala oleh

Yayasan Lembaga SABDA dan berisi tentang berbagai macam informasi dan ulasan penting tentang apa
yang ada dalam dunia Kristen melalui media elektronik. Informasi-informasi tersebut antara lain informasi
Situs-situs Web Kristen, Milis-milis Kristen, Software Alkitab, Publikasi Kristen Elektronik, Pendidikan
Elektronik Kristen dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pelayanan Kristen elektronik di Indonesia.

Bundel Tahunan Publikasi Elektronik ICW
http://sabda.org/publikasi/icw
Diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA
(http://www.ylsa.org)
© 2003 Yayasan Lembaga SABDA

ICW 2003

Daftar Isi

Daftar Isi .......................................................................................................................... 2
ICW 1001/Juni/2003: Publikasi Elektronik Kristen........................................................... 7
Salam Kasih ............................................................................................................................................ 7
Jelajah Situs ............................................................................................................................................ 9
Jelajah Situs Manca ............................................................................................................................. 11
Seputar Milis ......................................................................................................................................... 12
Artikel: Kehidupan Istri Software Engineer ....................................................................................... 16
Stop Press ............................................................................................................................................. 16
Ulasan Dunia Internet:ICW (Indonesian Christian Webwatch) ..................................................... 17
Surat Anda............................................................................................................................................. 18

ICW 1002/Juni/2003: Perguruan Tinggi Swasta Kristen dan Katholik ........................... 20
Salam Kasih .......................................................................................................................................... 20
Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 21
Jelajah Situs Manca ............................................................................................................................. 25
Get the Fresh ........................................................................................................................................ 25
Seputar Milis ......................................................................................................................................... 26
Ulasan Dunia Internet:Situs Web yang Nyaman bagi Pengunjung .............................................. 27
Surat Anda............................................................................................................................................. 28
Dari Redaksi.......................................................................................................................................... 29

ICW 1003/Juli/2003: Gereja .......................................................................................... 31
Salam Kasih .......................................................................................................................................... 31
Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 32
Jelajah Situs Manca ............................................................................................................................. 36
Get the Fresh ........................................................................................................................................ 37
Seputar Milis ......................................................................................................................................... 37
Artikel: SMS Ayat Alkitab .................................................................................................................... 39
Stop Press ............................................................................................................................................. 39
Ulasan Dunia Internet:Menyimpan Kehidupan dalam Web ........................................................... 40
Surat Anda............................................................................................................................................. 40
2

ICW 2003

ICW 1004/Juli/2003: Edisi Khusus PEPAK ................................................................... 42
Salam Kasih .......................................................................................................................................... 42
Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 42
Jelajah Situs Manca ............................................................................................................................. 48
Get the Fresh ........................................................................................................................................ 49
Seputar Milis ......................................................................................................................................... 50
Stop Press ............................................................................................................................................. 50
Ulasan Dunia Internet:Bagaimana Melayani Anak? ....................................................................... 51
Surat Anda............................................................................................................................................. 52

ICW 1005/Agustus/2003: Edisi Khusus C31 dan Pelayanan Konseling ........................ 54
Salam Kasih .......................................................................................................................................... 54
Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 55
Jelajah Situs Manca ............................................................................................................................. 58
Get the Fresh ........................................................................................................................................ 59
Seputar Milis ......................................................................................................................................... 60
Stop Press ............................................................................................................................................. 61
Ulasan Dunia Internet:Psikologi Sekuler dan Konseling Kristen .................................................. 62
Surat Anda............................................................................................................................................. 65

ICW 1006/Agustus/2003: Doa ....................................................................................... 67
Salam Kasih .......................................................................................................................................... 67
Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 68
Jelajah Situs Manca ............................................................................................................................. 70
Seputar Milis ......................................................................................................................................... 71
Artikel: Refleksi ..................................................................................................................................... 73
Ulasan Dunia Internet:Doa yang Menjamah Surga Dan Mengubah Dunia................................. 73
Surat Anda............................................................................................................................................. 76

ICW 1007/September/2003: Musik dan Pujian .............................................................. 78
Salam Kasih .......................................................................................................................................... 78
Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 79
Jelajah Situs Manca ............................................................................................................................. 81
Get the Fresh ........................................................................................................................................ 83
3

ICW 2003

Seputar Milis ......................................................................................................................................... 84
Artikel: Lagu Penyembahan ......!?? .................................................................................................. 86
Ulasan Dunia Internet:Mp3 Player yang Tepat Untuk Setiap Kebutuhan ................................... 87
Surat Anda............................................................................................................................................. 88

ICW 1008/September/2003: Kesaksian ........................................................................ 90
Salam Kasih .......................................................................................................................................... 90
Jelajah Situs .......................................................................................................................................... 91
Jelajah Situs Manca ............................................................................................................................. 93
Seputar Milis ......................................................................................................................................... 94
Lain-Lain ................................................................................................................................................ 95
Stop Press ............................................................................................................................................. 97
Surat Anda............................................................................................................................................. 98

ICW 1009/Oktober/2003: Renungan ........................................................................... 100
Salam Kasih ........................................................................................................................................ 100
Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 102
Jelajah Situs Manca ........................................................................................................................... 104
Get the Fresh ...................................................................................................................................... 105
Seputar Milis ....................................................................................................................................... 106
Artikel: Berpikir Positif........................................................................................................................ 108
Lain-Lain .............................................................................................................................................. 108
Stop Press ........................................................................................................................................... 111
Surat Anda........................................................................................................................................... 111

ICW 1010/Oktober/2003: Yayasan/Lembaga Kristen .................................................. 113
Salam Kasih ........................................................................................................................................ 113
Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 115
Jelajah Situs Manca ........................................................................................................................... 118
Get the Fresh ...................................................................................................................................... 119
Seputar Milis ....................................................................................................................................... 120
Artikel: Alkitab Gutenberg ................................................................................................................. 121
Lain-Lain .............................................................................................................................................. 121
Surat Anda........................................................................................................................................... 123
4

ICW 2003

ICW 1011/November/2003: Literatur ........................................................................... 125
Salam Kasih ........................................................................................................................................ 125
Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 126
Jelajah Situs Manca ........................................................................................................................... 127
Seputar Milis ....................................................................................................................................... 128
Lain-Lain .............................................................................................................................................. 129
Surat Anda........................................................................................................................................... 136

ICW 1012/November/2003: Islam ............................................................................... 137
Salam Kasih ........................................................................................................................................ 137
Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 138
Jelajah Situs Manca ........................................................................................................................... 138
Get the Fresh ...................................................................................................................................... 140
Seputar Milis ....................................................................................................................................... 140
Artikel: URL tentang Islam ................................................................................................................ 142
Lain-Lain .............................................................................................................................................. 144
Surat Anda........................................................................................................................................... 146

ICW 1013/Desember/2003: Natal ............................................................................... 147
Salam Kasih ........................................................................................................................................ 147
Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 148
Jelajah Situs Manca ........................................................................................................................... 149
Get the Fresh ...................................................................................................................................... 151
Seputar Milis ....................................................................................................................................... 151
Artikel: Ucapan SELAMAT NATAL dalam Berbagai Bahasa di Dunia ...................................... 153
Lain-Lain .............................................................................................................................................. 155
Surat Anda........................................................................................................................................... 158

ICW 1014/Desember/2003: Tahun Baru ..................................................................... 160
Salam Kasih ........................................................................................................................................ 160
Jelajah Situs ........................................................................................................................................ 161
Jelajah Situs Manca ........................................................................................................................... 162
Seputar Milis ....................................................................................................................................... 164
Artikel: Perayaan Tahun Baru .......................................................................................................... 165
5

ICW 2003

Lain-Lain .............................................................................................................................................. 165
Stop Press ........................................................................................................................................... 166
Surat Anda........................................................................................................................................... 167

Publikasi ICW 2003 ..................................................................................................... 168

6

ICW 2003

ICW 1001/Juni/2003: Publikasi Elektronik
Kristen
Salam Kasih
Hallo ... para pembaca ICW tercinta,

Salam jumpa lagi di publikasi ICW (Indonesian Christian Webwatch)! Lama sekali kami
tidak mengunjungi Anda untuk memberikan informasi aktual seputar dunia pelayanan
internet Kristen di Indonesia. Untuk itu kami sungguh minta maaf yang sebesarbesarnya. Publikasi ICW memang sudah cukup lama "menghilang dari peredaran", yaitu
selama 14 bulan. Tetapi puji Tuhan! Akhirnya ICW dapat hadir kembali di mailbox Anda.
Kehadiran kembali ICW ini akan menjadi awal dari "starting again" ICW, yang kami
harap dapat menjadi semangat baru yang akan memberi warna yang indah bagi dunia
pelayanan internet! Tuhan kita memang baik, pertolongan dan kasih-Nya selalu tak
berkesudahan! Amin.
Sebagai penyegaran, pada awal yang baru ini kami tampil dengan wajah dan format
baru, baik dari segi desain, layout, maupun struktur penyajiannya. Namun tidak berarti
kami mengubah tujuan ICW yang semula. Tujuan ICW tetap sama seperti dulu, yaitu:
1. Menjadi jembatan untuk memasyarakatkan pelayanan elektronik Kristen di
Indonesia.
2. Menginformasikan keberadaan berbagai sumber informasi Kristen baik yang
berupa alamat URL/Situs/Web/FTP, Milis Publikasi atau Milis
Diskusi/Newsgroups dan informasi-informasi lain seputar pelayanan Kristen yang
memakai media komputer/ internet.
3. Menolong masyarakat Kristen Indonesia pengguna komputer/ internet untuk
memanfaatkan sumber-sumber informasi di internet sebesar-besarnya bagi
kepentingan kemajuan pelayanan
gereja/organisasi/yayasan/persekutuan/pribadi.
Selain itu kami juga mengubah waktu penerbitan ICW, yang semula mingguan,
sekarang menjadi dwi-mingguan. Mudah-mudahan hal ini tidak mengurangi kepuasan
Anda dalam menikmati sajian ICW. Seiring dengan perubahan ini mari kita doakan
kiranya ICW tetap memberikan yang terbaik untuk Anda dan untuk kemajuan pelayanan
di Indonesia, dan "last but not least" adalah untuk kemuliaan nama Tuhan!
Di edisi "starting again" ini, ICW tampil dengan tema "PUBLIKASI ELEKTRONIK
KRISTEN". Di dalamnya kami sajikan informasi-informasi publikasi elektronik Kristen
dari beberapa gereja/lembaga/yayasan Kristen, baik yang diterbitkan melalui e-mail
maupun yang dipasang di situs-situs.
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Sebagai catatan, tema "===Publikasi Elektronik=== KRISTEN" ini juga pernah dibahas
secara berseri pada edisi ICW edisi 091 dan 092 yang lalu. Jika ingin melihatnya,
silakan berkunjung di alamat berikut ini:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/091/
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/092/
Mengingat ada beberapa publikasi elektronik yang belum ditampilkan atau yang sudah
di-update, maka kami menampilkan kembali tema ini. Kami yakin sajian ini akan
menambah wawasan Anda tentang Publikasi Elektronik Kristen, dan kiranya informasi
ini memberi manfaat bagi kemajuan pelayanan dan iman Anda.
Oke! Selamat menikmati dan menjelajah!
Redaksi
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Jelajah Situs
Publikasi di SABDA.org

Situs SABDA.org merupakan wujud pelayanan media internet yang menjadi salah satu
sumber informasi kekristenan terbesar bagi masyarakat Kristen Indonesia di dunia
internet. Bagian "Publikasi" merupakan salah satu dari lima bagian utama dalam isi
SABDA.org. Di bagian Publikasi ini Anda dapat melihat/mengakses arsip dari sembilan
publikasi, yang diterbitkan atas hasil kerja sama antara sistem dan infrastruktur I- KAN
(Internet -- Komputer Alkitab Network), Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), dan juga
pihak-pihak lain. Publikasi yang Anda jumpai dalam SABDA.org ini akan sangat
membantu bagi Anda yang membutuhkan materi-materi untuk pelayanan, khususnya
jika Anda terlibat dalam pelayanan Misi, Sekolah Minggu, Konseling, Doa, dll. Di
samping itu materi-materi ini juga akan memperluas wawasan Anda tentang kekristenan
secara umum.
==> http://www.sabda.org/publikasi/
[Informasi lebih lengkap tentang sembilan publikasi di SABDA.org dapat Anda lihat di
kolom Milis Publikasi, termasuk informasi alamat situs untuk melihat arsip-arsipnya dan
alamat e-mail untuk berlangganan.]
Bagian Publikasi di SABDA.org juga menyediakan dua fasilitas yang sangat istimewa
untuk Anda yaitu:
1. Fasilitas Berlangganan -- fasilitas lengkap bagi Anda yang ingin mendaftarkan
diri untuk berlangganan publikasi-publikasi di atas secara otomatis melalui:
==> http://www.sabda.org/publikasi/langganan/
2. Fasilitas Pencarian berdasarkan Judul -- fasilitas cari/search dengan analisa
hasil bagi Anda yang ingin mencari judul/topik tertentu yang dikaitkan dengan isi
arsip dari publikasi-publikasi yang ada.
==> http://www.sabda.org/publikasi/cari/

terangdunia.com
terangdunia.com adalah sebuah situs Kristen yang independen dan interdenominasi
yang berjalan atas visi untuk menerangi dunia dan mengemban tugas yang diberikan
Tuhan Yesus. Menu-menu yang ada di terangdunia.com meliputi "e-mail dari Tuhan",
"Berita dan Peristiwa", "Yang Terbaru", "Navigasi", "Agenda", "Link", "Pokok Doa", "Info
Majalah", "Info Buku", dan "Info Musik". Di bagian atas homepage-nya dapat Anda
temukan shortcut ke bagian isi menu, seperti kesaksian, artikel, renungan, berita, solusi,
gereja, misi, antar kita, love-sex-dating, serta humor. Situs ini boleh dibilang cukup
lengkap dengan informasi yang hangat. Untuk mendapatkan publikasi elektronik
mereka, yang berisi renungan, kesaksian dan artikel, Anda dapat bergabung dengan
komunitas "Terangdunia Group". Caranya, tulislah alamat email Anda di Form
"Terangdunia Group" (salah satu feature dalam situs ini) atau mengirimkan email
kosong ke:
9
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St. Andreas Online
Situs St. Andreas Online adalah media komunikasi Paroki Kedoya St.Andreas, Jakarta.
Di dalamnya Anda dapat memperoleh informasi- informasi tentang gereja ini. Menu
yang tersedia di antaranya "Mengenal Yayasan-Seksi-Organisasi", "Lembaran Iman",
"Surat Gembala", "Parokial", "Kumpulan Doa", "Kegiatan Doa", dan "Pelayanan
Masyarakat". Melalui situs ini Anda dapat bergabung dengan Forum Diskusi mereka,
yang informasinya disediakan di bagian "Forum Diskusi St. Andreas Online". Selain itu
Anda juga dapat bergabung di mail list mereka untuk mendapatkan publikasi elektronik
yang mereka terbitkan secara berkala, yaitu dengan cara memasukkan alamat e-mail
Anda di bagian "Subscribe Mail List St. Andreas Online". Mail list ini dimaksudkan
sebagai warta online gereja St. Andreas, jadi di dalamnya Anda akan menjumpai berita
seputar kegiatan gereja ini. Untuk berlangganan, ikuti petunjuknya di:
==> http://www.st-andreas.org/milis/aturan_mail_list.htm
Nah, bagi para jemaat gereja St. Andreas Online atau bagi pembaca ICW yang ingin
mengenal gereja ini, silakan kunjungi situs ini di:
==> http://www.st-andreas.org/

Warta Mikael
Warta Mikael adalah situs yang dibuat oleh Lingkungan St. Mikael, Paroki St. Monika
Serpong, Tangerang. Menu utama dari situs yang khusus ditujukan bagi umat Katolik
ini, antara lain: "Kisah Nyata", "Tajuk", "Berita Utama", "Opini", "Renungan", "Ruang
Keluarga", "Santo Santa", dan "Serba-serbi". Terdapat juga arsip-arsip dari buletin
Warta Mikael yang mereka terbitkan. Tersedia arsip dari edisi perdana sampai edisi
tahun 2000, bahkan dilengkapi juga dengan fasilitas pencarian topik. Buletin ini boleh
dikatakan sarat dengan informasi. Namun sayang, buletin ini sempat mengalami
kevakuman terbit: Sep 2002 - Jan 2003. Jika Anda berminat untuk berlangganan buletin
Warta Mikael ini lewat email, silakan bergabung dengan milisnya. Caranya, isikan
alamat e-mail Anda di Form "Milis" yang tersedia di situsnya.
==> http://www.wartamikael.org/
Untuk melihat buletin edisi terakhirnya, silakan klik:
==> http://wartamikael.org/wmview.php?ArtID=228

Majalah Bahana Online
Situs ini adalah versi elektronik dari majalah Kristen "Bahana". Tampilannya yang
berwarna-warni dan kolom yang bernas membuatnya menarik untuk dikunjungi. Rubrikrubrik yang tersedia di Majalah Bahana Online adalah:
•
•
•

Altar
Artikel
Bianglala
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Karena Dia
Problem Anda
Rm. Mudji Sutrisno
Single
Ambang
Berita
Jentera
Percikan
Redaktur
Sari Kehidupan
VOY (Voice of Youth)
Apresiasi
Bahana Pembaca
Jumpa Mitra
Pesona Firman
Renungan Malam
Sorotan
Wacana

Isi dari Bahana Online ini tidak jauh beda dari versi cetaknya. Bagi Anda yang lebih
senang mengakses publikasi ini secara online, silakan berkunjung ke alamat berikut:
==> http://www.bahana-magazine.com/

Jelajah Situs Manca
Christianity Today
Situs ini adalah situs yang cukup besar yang menampilkan banyak sekali informasi
kekristenan. Di dalamnya Anda dapat memperoleh berbagai isu-isu hangat yang
sedang berkembang akhir-akhir ini, serta penelaahannya dari sudut pandang Kristen.
Selain itu juga dimuat berbagai literatur dan referensi Kristen lainnya. Menu yang akan
Anda jumpai dalam situs ini antara lain "Search Hot Topics" yang menyediakan topiktopik yang selalu up-to-date, dan juga kolom "What's New", "This Week's Most-Read
Articles", serta "Vital Resources". Hal yang menarik adalah newsletter/publikasi yang
mereka terbitkan secara online. Anda dapat berlangganan newsletter Christianity Today
ini dengan cara mendaftarkan alamat e-mail Anda di "Free Newsletter". Jika ingin
berdiskusi, Anda dapat bergabung di "Join the Conversation". Lewat situs ini Anda bisa
juga memperoleh berbagai publikasi elektronik lain, misalnya "Books & Culture",
"Building Church Leaders", "Campus Life", "Christian History", "Christian Parenting
Today" dan "Christian Reader". Jika Anda tidak ingin ketinggalan dalam mengikuti
informasi baru, klik situs ini.
==> http://www.christianitytoday.com/

Internet for Christians (IFC)
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Situs ini merupakan arsip dari newsletter IFC -- yang diterbitkan tiap 2 minggu sekali
melalui e-mail dan dipasang di web oleh "Gospel Communications Network". Selain
menampilkan link ke edisi terbaru IFC, situs IFC yang sederhana ini juga menyajikan
antara lain: FAQs (frequently-asked questions) dari buku oleh Quentin J. Schultze yang
berjudul "Internet for Christians", Internet Resources, Daftar Email Kristen Gratis, dan
arsip IFC (Archives). Newsletter IFC versi email (publikasi elektronik) ini disediakan bagi
Anda yang berminat untuk berlangganan. Isinya terbagi dalam beberapa kolom seperti
"Top Stories", "Society Today", "Personal Growth, Education, and Evangelism",
"Resources, Products, and Entertainment", "Internet and Technology", dan "Humor and
Inspiration". Formasi kolom yang sama juga ditampilkan dalam arsip IFC versi web. Jika
ingin memperkaya wawasan Anda dengan berbagai informasi Kristen seputar internet,
silakan berkunjung ke situs ini.
==> http://www.gospelcom.net/ifc/
Anda bisa membaca newsletter IFC versi web di halaman:
==> http://www.gospelcom.net/ifc/newsletter.html
ataupun berlangganan newsletter IFC versi email melalui situs ini dengan cara
mengirimkan alamat e-mail Anda di halaman:
==> http://www.gospelcom.net/ifc/subscribe.html

Seputar Milis
Milis Diskusi
e-REVIVAL
Revival Mailing List adalah salah satu bentuk pelayanan RTM (Revival Total Ministry)
melalui internet. Visi milis ini persis seperti namanya, yaitu memulihkan dan
memperkuat iman kristiani untuk melahirkan hamba-hamba Tuhan yang berkualitas.
Milis ini bersifat terbuka bagi siapa saja yang rindu ingin bergabung dalam kelompok
diskusi Kristen.
==> http://revivaltotalministry.or.id/
==> < langganan@revivaltotalministry.or.id > [Bergabung]
==> < owner-i-kan-untuk-revival@xc.org > [Owner]

Milis Publikasi
Milis-milis Publikasi I-KAN
I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network) adalah sistem jaringan mailing list (milis)
yang dibangun oleh YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) dengan visi untuk menjadi
infrastruktur, katalisator, dan pendukung pelayanan elektronik (milis diskusi atau milis
publikasi) bagi masyarakat Kristen Indonesia.
Secara umum, milis-milis di dalam sistem I-KAN tersusun atas tiga bagian, salah
satunya adalah Publikasi Elektronik Berkala (publikasi yang dikirimkan lewat e-mail).
Publikasi Elektronik yang dikirimkan oleh sistem I-KAN saat ini jumlahnya ada sembilan
12
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(9). Masing-masing menampilkan topik yang berbeda-beda, dengan bentuk sajian
berupa artikel, renungan, kesaksian, tips dan lain-lain. Berikut ini adalah daftar sembilan
Publikasi Elektronik yang tergabung dalam sistem I-KAN:
e-JEMMi: e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi) adalah publikasi mingguan
elektronik yang menyajikan artikel/kesaksian/ renungan/sumber misi, baik tentang
pelayanan misi dari dalam maupun luar Indonesia. Publikasi ini telah menjadi sumber
informasi tentang misi bagi gereja/yayasan/pendoa syafaat dan masyarakat Kristen
Indonesia secara umum, sekaligus untuk mendapatkan pokok-pokok doa yang
mendukung pelayanan misi. Marilah bergabung dan Anda akan memuji Tuhan karena
melihat perbuatan-Nya yang besar di antara bangsa-bangsa!
Untuk berlangganan:
==> < subscribe-i-kan-misi@xc.org > Alamat arsip:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/
Alamat Situs e-MISI:
==> http://www.sabda.org/misi/
e-BinaAnak:
Publikasi elektronik mingguan e-BinaAnak hadir khusus untuk para guru Sekolah
Minggu atau pelayan gereja/sel anak. Di dalamnya para guru SM akan
mendapatkan banyak sekali bahan yang sangat berguna untuk menjadi bekal
dalam meningkatkan pelayan Sekolah Minggu Anda. Silakan berlangganan!
Untuk berlangganan:
==> < subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org >
Alamat arsip:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/
Alamat Situs PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen):
==> http://www.sabda.org/pepak/
e-BinaAnak juga bekerja sama dengan Milis Forum Diskusi e-BinaGuru dalam
menyediakan wadah bagi para guru Sekolah Minggu dan pelayan anak untuk berbagi
informasi dan mendiskusikan berbagai topik seputar pelayanan anak. Untuk bergabung
dengan milis diskusi e-BinaGuru:
==> < subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org >
e-Konsel:
Anda membutuhkan banyak bahan untuk meningkatkan pelayanan konseling
Anda agar lebih berkualitas dan alkitabiah? e-Konsel banyak sekali memuat
Artikel, Tips, Bimbingan Alkitabiah, Tanya Jawab, dll. yang akan memperluas
wawasan Anda tentang pelayanan konseling Kristen. Silakan berlangganan dan
tunggu penerbitannya setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya!
Untuk berlangganan:
==> < subscribe-i-kan-konsel@xc.org >
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==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
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e-Humor:
Melalui publikasi elektronik e-Humor, Anda akan menerima kiriman humor pada
setiap hari kerja. Humor-humor yang diterbitkan adalah yang bernuansa Kristen,
bersih dari unsur- unsur SARA atau hal-hal yang porno, dan yang menarik
adalah ayat-ayat Alkitab yang menyertai setiap humor yang diterbitkan. Selain itu
pelanggan e-Humor juga dapat mengikuti teka-teki (humor) yang dikirimkan
untuk menolong Anda untuk lebih bergembira di hari-hari kerja yang melelahkan.
Cepatlah berlangganan.
Untuk berlangganan:
==> < subscribe-i-kan-humor@xc.org >
Alamat arsip:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/
e-Reformed:
Artikel-artikel yang dikirimkan adalah artikel teologia yang dimaksudkan untuk
mendukung gerakan Reformed (yang Injili) di Indonesia, diterbitkan tiap akhir
bulan.
Untuk berlangganan:
==> < subscribe-i-kan-untuk-Reformed@xc.org >
Alamat arsip:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/
Alamat Situs e-Reformed:
==> http://www.sabda.org/reformed/
ICW:
ICW (Indonesian Christian Webwatch) adalah publikasi elektronik terbesar yang
menyajikan berbagai informasi seputar dunia pelayanan internet Kristen,
khususnya yang ada dalam bahasa Indonesia (meskipun tidak menutup
kemungkinan untuk menyajikan sumber-sumber informasi dalam bahasa
Inggris). Diterbitkan setiap dua minggu sekali. [Untuk mengetahui penjelasan
lebih lanjut, silakan simak Kolom ULASAN DUNIA INTERNET.]
Untuk berlangganan:
==> < subscribe-i-kan-ICW@xc.org >
Alamat arsip:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/
e-RH:
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e-RH (Renungan Harian Elektronik) merupakan bahan saat teduh harian, yang
diterjemahkan dari bahan "Our Daily Bread" dan didistribusikan di Indonesia oleh
Yayasan Gloria.
Untuk berlangganan:
==> < subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org >
Alamat arsip:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
Alamat Situs Glorianet:
==> http://www.glorianet.org/
e-SH:
di Indonesia oleh Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA).
Untuk berlangganan:
==> < subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org >
Alamat arsip:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/
e-KJDN:
Anda seorang pendoa syafaat? Anda memerlukan pokok-pokok doa yang up-todate? Kami yakin bahan kiriman e-KJDN (Kalender Jaringan Doa Nasional), yang
berisi pokok-pokok doa ini, dapat menolong Anda. Jika berlanganan Anda akan
mendapatkan kiriman pokok doa sebulan (diterbitkan setiap awal bulan). Silakan
bergabung untuk berdoa bagi bangsa dan negara Indonesia!
Untuk berlangganan:
==> < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org >
Alamat arsip:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-kjdn/
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HUMOR
Anda berencana menikah dengan seorang programmer komputer?? Wahh ... lebih baik
pikir sekali lagi deh. Ini ada cerita tentang seorang istri yang suaminya adalah
programmer komputer, seorang Software Engineer!!
Suami: (Pulang telat dari kantor) "Selamat malam sayang, sekarang saya logged in."
Istri: "Apakah kamu bawa oleh-oleh yang aku minta?"
Suami: "Bad command or filename."
Istri: "Tapi aku bilangnya dari tadi pagi!"
Suami: "Errorneous syntax. Abort?"
Istri: "Trus, bagaimana tentang beli televisi baru?"
Suami: "Variable not found ...."
Istri: "OK deh, kalo gitu aku minta kartu kreditmu. Aku mau belanja sendiri aja."
Suami: "Sharing Violation. Access denied ...."
"Apakah kamu lebih mencintai komputer daripada aku? Atau kamu hanya mainIstri:
main saja?"
Suami: "Too many parameters ...."
Istri: "Kamu tidak berguna."
Suami: "It's by Default."
Istri: "Bagaimana dengan gajimu?"
Suami: "File in use ... try later."
Istri: "Kalo gitu apa posisiku di keluarga ini?"
Suami: "Unknown Virus."
Sumber Asli: livingwords

suami-suami, kasihilah isterimu
“ dan"Hai
janganlah berlaku kasar terhadap dia." ”
—(Kolose 3:19)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kol+3:19 >
Sumber: e-Humor
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/336/
==> < subscribe-i-kan-humor@xc.org >

Stop Press
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Kepada organisasi, gereja, persekutuan, atau pelayanan Kristen yang memiliki situs
web, milis diskusi, atau publikasi elektronik yang ingin dikenal serta diketahui oleh
masyarakat Kristen lainnya, silakan kirim kepada kami deskripsi singkat tentang situs
web, milis diskusi, atau publikasi elektronik tersebut. Jika Anda juga ingin mengirimkan
informasi-informasi lain tentang downloads, newsgroup, chatgroup, software
Alkitab/Gereja, atau informasi/sumber internet apa saja yang berhubungan dengan
dunia kekristenan, silakan berpartisipasi dengan mengirimkan informasi alamat, atau
deskripsi singkatnya ke alamat:
==> < submit-ICW@sabda.org >
Informasi tersebut akan kami seleksi untuk dapat ditampilkan dalam edisi-edisi ICW
berikutnya. Nah, kami nantikan kiriman Anda!

Ulasan Dunia Internet:ICW (Indonesian Christian
Webwatch)
Alasan utama mengapa Anda perlu berlangganan ICW adalah karena ICW merupakan
satu-satunya publikasi elektronik Indonesia yang secara khusus menyajikan informasi
tentang berbagai pelayanan Kristen Indonesia dalam dunia internet. ICW ini diterbitkan
secara berkala dua minggu sekali oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) melalui
jaringan sistem I-KAN (Internet -- Komputer Alkitab Network).
Gagasan penerbitan publikasi ICW ini timbul dari kerinduan untuk:
PERTAMA, ingin menolong masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet untuk
mendapatkan pengetahuan tentang berbagai sumber informasi Kristen yang ada, baik
berupa situs web, mailing list, newsgroup, FTP, atau lain-lain, khususnya yang
berbahasa Indonesia (meskipun tidak menutup kemungkinan menyajikan informasiinformasi dalam bahasa asing). KEDUA, ingin menolong agar informasi tentang
berbagai pelayanan elektronik Kristen Indonesia yang ada dalam dunia internet dapat
dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kristen Indonesia secara luas.
Saat ini telah banyak muncul situs, milis diskusi, publikasi/ newsletter, channel chat
Kristen Indonesia yang mungkin belum dikenal banyak orang. Maka dari itu salah satu
misi ICW adalah menjadi "jembatan" dalam memperkenalkan/mengumumkan dan ikut
mempopulerkan pelayanan elektronik tersebut sehingga dapat dikenal oleh masyarakat
Kristen Indonesia pengguna internet secara luas. Boleh dikata publikasi ICW ini
mempunyai fungsi seperti "TV Media/Guide" untuk acara TV, tapi dalam hal ini untuk
informasi- informasi kekristenan dalam dunia internet.
Kolom-kolom penting yang tersaji di ICW adalah:
JELAJAH SITUS
berisi tentang review situs-situs Kristen Indonesia yang berhubungan dengan tema yang
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sedang diangkat. Kolom ini bertujuan untuk menginformasikan dan mempopulerkan
situs-situs yang ada untuk menjadi referensi bagi mereka yang membutuhkan.

JELAJAH SITUS MANCA
memuat tentang review situs-situs Kristen luar negeri yang berhubungan dengan tema
yang sedang diangkat. Situs-situs yang disajikan dalam kolom ini akan sangat berguna
untuk melengkapi sumber-sumber informasi yang ada, khususnya yang belum ada
dalam bahasa Indonesia.
GET THE FRESH!
kolom ini berisi informasi situs baru maupun situs yang baru saja di-update. Kolom ini
sekaligus menjadi ajang promosi agar situs-situs baru ini bisa lebih dikenal.
LACAK MILIS
berisi review milis-milis Kristen, baik milis diskusi maupun milis publikasi Indonesia.
Kolom ini bertujuan untuk menginformasikan dan mempopulerkan milis-milis tersebut
kepada masyarakat Kristen Indonesia dimana pun mereka berada.
ULASAN DUNIA INTERNET
berisi ulasan umum tentang trend dunia internet. Tujuannya adalah memberikan uraianuraian singkat tentang trend-trend dalam dunia internet agar masyarakat Kristen
Indonesia dapat menjadi semakin mengenal dunia internet, sehingga dapat
memakainya untuk kemajuan pelayanan pekerjaan Tuhan.
INTERMEZZO
kolom ini merupakan rubrik untuk bersantai. Di dalamnya Anda bisa mendapatkan
HUMOR, tulisan-tulisan ringan atau pengumuman lain, seperti yang ditampilkan dalam
STOP PRESS!, yaitu untuk memuat informasi kegiatan yang berguna untuk pembaca
ICW ketahui (informasi KKR, Seminar, dll).
Kami rindu ICW dapat memberikan peran yang besar bagi kemajuan pelayanan
elektronik Kristen Indonesia. Namun kami menyadari bahwa kami tidak bisa bekerja
sendiri. Kami membutuhkan peran serta para pembaca ICW agar kami dapat selalu
menyajikan informasi-informasi yang up-to-date. Nah, demi kemajuan bersama kami
mengundang para pembaca ICW untuk berpartisipasi dengan mengirimkan bahan,
ulasan atau informasi apa saja yang berhubungan dengan pelayanan Kristen di dunia
internet, baik yang ada dalam bahasa Indonesia atau Inggris.
Kami tunggu kiriman Anda, dan selamat bergabung dengan ICW!!
/rief

Surat Anda
>Dari: "Hanna" <kenosis@>
>Dear ICW,
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>Saya selalu diberkati oleh kiriman mail yang tiap minggu dikirim,
>tapi akhir-akhir ini setelah saya mengubah alamat e-mail saya kok
>nggak pernah terima lagi ya? Kali ini saya terpaksa harus mengubah
>alamat saya lagi -- minta maaf sebesar-besarnya. Dan tolong klik
>"reply " button supaya alamat yang baru langsung terekam di address
>book Anda. Kemudian jangan lupa menghapus alamat saya yang lama ya.
>Saya tunggu lagi ICW datang secara teratur.
>
>Salam hangat,
>Hanna Ongkosoetrisno

Redaksi:
Kami menerima banyak e-mail senada yang menanyakan mengapa tidak pernah
menerima kiriman ICW lagi. Kami terharu untuk perhatian dari para pembaca ICW yang
sungguh setia. Seperti yang telah dijelaskan dalam kolom Salam Kasih bahwa ICW
mengalami kevakuman terbit selama satu tahun lebih. Terima kasih atas dukungan dan
doa Anda semua hingga saat ini sehingga ICW bisa kembali terbit menemani Anda.
Jangan khawatir karena semua alamat e-mail Anda tidak pernah terhapus dari database
kami. Bagi pembaca yang ingin memperkenalkan ICW kepada teman-teman lain,
silakan kirim alamat mereka kepada kami untuk dimasukkan sebagai anggota milis
publikasi ICW.
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ICW 1002/Juni/2003: Perguruan Tinggi
Swasta Kristen dan Katholik
Salam Kasih
Shaloom ...

Senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali. Untuk menyambut Tahun Ajaran
2003/2004, maka Redaksi telah menyiapkan sajian khusus yang akan berguna bagi
Anda-anda yang sedang sibuk mencari informasi tentang Perguruan Tinggi Swasta
Kristen dan Katolik di Indonesia. Sajian edisi ini kami harap dapat membantu Anda
dalam menentukan pilihan Perguruan Tinggi yang sesuai dengan yang Anda cari.
Sekaligus kami harap hal ini juga membantu Perguruan Tinggi Swasta Kristen dan
Katolik dalam menyebarkan promosi tentang program/ fakultas masing-masing dan
sekaligus promosi untuk situs-situsnya.
Kolom JELAJAH SITUS dalam edisi ini secara khusus menampilkan review dari
delapan situs Perguruan Tinggi Swasta Kristen di Indonesia dan lima situs Perguruan
Tinggi Swasta Katolik di Indonesia. Dua situs universitas Kristen di Amerika kami review
pada JELAJAH SITUS MANCA. Bagi mahasiswa Kristen yang rindu untuk saling
membagikan informasi dengan rekan-rekan mahasiswa Kristen lain dari berbagai
tempat, baik yang di Indonesia atau manca negara, silakan bergabung dalam milismilis yang kami ulas di kolom LACAK MILIS. Bagi Anda yang berkecimpung dalam
pembuatan situs, inginkah Anda tahu bagaimana membuat Situs web yang nyaman
bagi para pengunjung? Simaklah kolom ULASAN DUNIA INTERNET, karena Anda
akan mendapatkan tips yang cocok untuk Anda.
Oh, ya! Kami juga menerima banyak sekali respon dari para pembaca ICW setelah edisi
perdana tahun 2003 diterbitkan. Kami sangat berterima kasih atas setiap dukungan
Anda untuk Redaksi. Respon- respon Anda tersebut semakin memicu semangat kami
untuk memberikan sajian edisi yang lebih baik lagi.
Damai dalam Kasih-Nya,
Redaksi
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Jelajah Situs
Universitas Kristen
•

UK PETRA (Universitas Kristen Petra)

Situs milik UK PETRA Surabaya ini -- salah satu PTS (Perguruan Tinggi Swasta)
Kristen terbesar di Indonesia -- boleh dibilang cukup besar. Menu utama yang dapat
Anda akses adalah "Our Campus", "Campus News", "Navigator", "Publication",
"Library", "Educational Programs", dan "Forum". Informasi terbaru seputar UK PETRA
dapat Anda lihat di kolom "Upcoming Events". Menu-menu lain yang dapat Anda akses
adalah "Community Outreach", "InCU-VL", "Guestbook", "PCU Library", "Petra-Ajar
VW", "PRS-ASIT", "Student Portfolio", "Surabaya Memory", dan "Australian Student
Center". Selain itu terdapat pula info mengenai "East Java", "Eastern Region",
"Tourism", dan "Science". UK PETRA, yang berslogan 'A Caring and Global University'
memiliki banyak sekali fakultas. Jika Anda ingin tahu apakah UK PETRA memiliki
fakultas dari jurusan yang Anda idamkan, jangan ragu-ragu untuk berkunjung ke alamat
berikut ini:
==> http://www.petra.ac.id/
•

UKI (Universitas Kristen Indonesia)

Sebagian besar isi frontpage situs Universitas Kristen Indonesia ini merupakan berita
terbaru tentang UKI, seperti Hasil Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru, Pameran
Pendidikan Memperingati 50 Tahun UKI, Malam Puji-pujian 50 Tahun UKI, dll. Anda
bisa mengakses menu- menu yang disajikan pada bagian kiri halaman. Di antaranya
"Tentang UKI", "Akademik", "Perpustakaan", "Unit/Lembaga", dan "Alumni". Khusus
untuk info tentang Penerimaan Mahasiswa Baru dapat Anda peroleh dengan meng-klik
menu "Info Penerimaan Mahasiswa Baru 2003". Bagi Anda yang ingin masuk UKI,
silakan kunjungi dulu situs ini:
==> http://www.uki.ac.id/
•

UKM (Universitas Kristen Maranatha)

Tampilan frontpage situs Universitas Kristen Maranatha -- yang berlokasi di kota
Bandung yang sejuk ini -- menarik dan terkesan futuritis. Di dalamnya ditampilkan
pilihan menu "About" yang berisi informasi tentang fasilitas yang tersedia di kampus ini,
"Admission" yang berisi informasi tentang pendaftaran mahasiswa baru, "News" yang
berisi nformasi terbaru bagi para mahasiswa dan pengajar UKM. Juga menu "Email
Login", "Links", "Campus Map", "Staff", "Calendar", dan "F.A.Q". Jika Anda ingin
mengetahui fakultas-fakultas apa yang tersedia dan jadual pendaftaran mahasiswa
baru, Anda harus berkunjung sendiri ke situs ini. Nah, tunggu apa lagi ...
==> http://www.maranatha.edu/
•

UKSW (Universitas Kristen Satya Wacana)
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Situs milik UKSW Salatiga ini terbagi dalam lima bagian besar yaitu "General
Information", "Research Center", "Faculties, Colleges and Programs", "Alumni and
Students", dan "Facilities". Berita terhangat termuat dalam "HOT NEWS". Untuk
mengetahui informasi mengenai 'Penerimaan Mahasiswa Baru 2003/2004' silakan klik
menu "Admission". Jika Anda tertarik untuk menjadi mahasiswa Fakultas Pertanian,
Biologi, Ekonomi, Teknik, Hukum, MIPA, Keguruan dan Pendidikan, Teologi, Psikologi,
Ilmu Sosial, Teknologi Informasi, dan Seni di UKSW, silakan langsung mendaftar
melalui fasilitas yang tersedia dalam situs ini. Selain program sarjana (S1), UKSW juga
telah membuka program pascasarjana (S2). Informasi selengkapnya silakan akses situs
ini di:
==> http://www.uksw.edu/
•

UKDW (Universitas Kristen Duta Wacana)

Situs dari universitas yang berlokasi di Yogyakarta ini menampilkan menu "Kampus",
"Yayasan", "Fakultas", "Lembaga Universiter", "Kegiatan", "Biro", "Perpustakaan", "Unitunit", dan "Personal Homepage". Selain menu-menu tersebut, ada juga kolom "Link",
"Kalender", "Alumni", "Student's Site", dan "Lecturer's Site". Untuk memudahkan para
pengunjung yang ingin mencari informasi-informasi mengenai UKDW, situs ini
menyediakan fasilitas "Fast Locator" dan "Search". Informasi 'Penerimaan Mahasiswa
Baru (PMB) 2003/2004' lengkap dengan jadual tes, biaya, pendaftaran, dan sebagainya
juga telah ada. Jika Anda sedang mengumpulkan informasi mengenai Fakultas Teologi,
Teknik, Biologi, dan Ekonomi, situs UKDW merupakan salah satu situs yang
menyediakan informasi tersebut. Silakan langsung berkunjung ke situsnya di:
==> http://www.ukdw.ac.id/
Untuk Informasi lengkap mengenai Fakultas Teologi, alamatnya ada di:
==> http://www.ukdw.ac.id/theologia/
•

UKRIDA (Universitas Kristen Krida Wacana)

Begitu memasuki halaman utama situs universitas yang berlokasi di Jakarta ini, Anda
akan langsung menjumpai tiga kolom utamanya. Kolom pertama berisi menu "Tentang
UKRIDA", "Sistem Pendidikan", "Alumni", "Press", dan "Perpustakaan". Dalam kolom
kedua Anda dapat mengakses "Program Studi" yang berisi "Sarjana", "Pasca Sarjana",
dan "Kursus". Sedangkan kolom ketiga menampilkan menu "Layanan Mahasiswa" yang
memuat "Finansial", "Mata Kuliah", "Akademik", dan "Akses Online". Bagi Anda yang
tertarik untuk mendaftar di Fakultas Kedokteran, Teknik, Ekonomi, Teknologi Informasi,
Psikologi, dan pascasarjana Manajemen silakan tengok kolom "Informasi Penerimaan
Mahasiswa Baru Tahun 2003/2004". Informasi lebih lengkap dapat Anda lihat di:
==> http://www.kridawacana.edu/
•

UPH (Universitas Pelita Harapan)

Situs milik Universitas Pelita Harapan Jakarta ini memang amat bagus dan menarik.
Bagian-bagian di situs ini dibuat sedemikian rupa sehingga memudahkan kita untuk
mencari informasi yang kita inginkan. Jika Anda ingin mengetahui lebih jauh tentang
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UPH, silakan klik "About UPH" dan bagian-bagian lain seperti "Vision and Mission",
"Academics", "Campus Life", "Employment", "Maps and Direction", "Administrator", dan
lain-lain. Lewat link "Admission", "Faculty News", "UPH News", dan "Special Events"
Anda dapat memperoleh informasi-informasi penting yang baru dan hangat seputar
UPH, termasuk di dalamnya informasi mengenai penerimaan mahasiswa baru tahun
ajaran 2003/2004. UPH memiliki 29 fakultas untuk program sarjana (S1) dan 5 jurusan
untuk program pascasarjana. Tertarik untuk segera menjelajahi situs ini? Langsung saja
surfing di:
==> http://www.uph.edu/
Situs ini juga menyediakan aplikasi untuk memberikan kemudahan kepada calon
mahasiswa untuk mengetahui informasi penerimaan mahasiswa baru. Informasinya ada
di:
==> http://www.uph.edu/src/adm_undergrad.htm/
•

UKS (Universitas Kristen Surakarta)

"Membangun Profesional yang Mandiri dengan Etika Luhur" adalah slogan dari UKS.
Bagi Anda yang tertarik ingin mengetahui lebih jauh tentang Universitas yang berlokasi
di Solo ini, segera kunjungi situsnya. Menu-menu yang dapat Anda akses antara lain
"Kampus", "Lembaga Kampus", "Unit-unit", "Kegiatan Mahasiswa", "Alumni" dan
"Yayasan". Anda juga dapat mengakses informasi setiap fakultas yang ditawarkan, yaitu
"Teknik", "Ekonomi", "Teologia", dan "Pertanian". Sayang sekali, untuk Anda yang ingin
mendapatkan informasi pendaftaran mahasiswa tahun 2003/2004, Anda harus
menghubungi langsung ke kantor UKS, sebab belum ada informasi tentang PMB Tahun
2003/2004.
==> http://www.uks.ac.id/

Universitas Katolik
•

UAJ JAKARTA (Universitas Katolik Atmajaya Jakarta)

Tampilan situs UAJ sangat menarik karena pada setiap bagian menu diwakili oleh
warna yang berbeda, seperti warna biru untuk "General Informations", merah untuk
"Faculties", hijau untuk "Faculty Members", dan seterusnya. Anda dapat memperoleh
informasi terbaru seputar Universitas Atmajaya Jakarta pada menu yang berisi "Late
Breaking News", "Directly Connected To", "Kegiatan Semester", "WebLinks", dan lainlain. Informasi pendaftaran mahasiswa baru tercantum dalam bagian "Late Breaking
News". Satu hal yang disayangkan, situs ini sudah lama tidak diperbarui tampilannya.
Bagi Anda yang tertarik untuk menengok Fakultas Ekonomi, Ilmu Administrasi,
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Teknik, Hukum, Kedokteran, dan Psikologi silakan
segera kunjungi situsnya untuk memperoleh informasi lebih lengkap.
==> http://www.atmajaya.ac.id/
•

UAJY (Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta)
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Begitu masuk situs UAJY, Anda akan langsung dihadapkan pada pertanyaan sekaligus
jawaban tentang "Mengapa memilih UAJY?". Informasi penting seputar UAJY dapat
Anda simak melalui bagian "Universitas", "Fakultas", "Program Internasional", "Program
Magister", "Kemahasiswaan", "Perpustakaan", "Staf", "Publikasi", "Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat". Untuk berita terbaru, terhangat dan terlengkap tentang UAJY,
Anda bisa mengunjungi "Highlight Terkini", "Berita Kampus", dan "Agenda Kampus".
Tak ketinggalan informasi tentang "PENDAFTARAN MAHASISWA BARU (PMB) Tahun
Akademik 2003/2004", baik secara Online maupun pendaftaran langsung. Selain
program sarjana dan pascasarjana, universitas ini juga memiliki Program Internasional
dengan program studi Teknik Sipil, Manajemen, Teknik Industri. Informasi lebih lengkap
dapat Anda akses di alamat:
==> http://www.uajy.ac.id/
==> http://www.uajy.ac.id/uajyonline/
•

UNSOEG (Universitas Katolik Soegiyopranata)

Halaman indeks dari Situs Universitas Katolik Soegiyopranata (UNSOEG) di Semarang
ini ditampilkan dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris). Anda dapat lebih mengenal
UNSOEG dengan mengakses halaman "About Unika", "About Semarang"," Faculties","
Graduate Programs", "Professional Programs", "Research and Community Service",
"Cooperation and Business Links" dan "Business Units". Untuk mengetahui berita dan
informasi terbaru di kampus ini telah tersedia menu "News and Event". Informasi
tentang pendaftaran mahasiswa baru dapat Anda klik di "Students and Alumni" di
bagian "Admissions". Anda tertarik menjadi mahasiswa di universitas ini? Apa saja
fakultas- fakultas yang ada? Temukan jawabannya dengan mengakses alamat:
==> http://www.unika.ac.id/
•

SADHAR (Universitas Katolik Sanata Dharma)

Dengan motto "Memadukan keunggulan akademik dan nilai-nilai humanistik", SADHAR
-- berlokasi di Yogyakarta -- ingin membuktikan dirinya sebagai Universitas Katolik yang
berkualitas. Menu utama dalam situsnya yang bisa Anda lihat adalah "Tentang USD,
"Akademik", "Menu Fakultas", "Events" "Penelitian", "Kehidupan Kampus", "Berita", dan
"Lembaga dan Units". Selain itu ada pula informasi baru yang disediakan bagi warga
USD maupun mahasiswa di luar USD. Situs ini juga dilengkapi dengan fasilitas "cari".
Untuk mengetahui program-program yang ditawarkan silakan akses alamatnya di:
==> http://www.usd.ac.id/
•

UNWIMA (Universitas Katolik Widya Mandala)

Situs UNWIMA memiliki dua bagian besar, pertama "Organisasi", dimana terdapat
informasi tentang apa dan bagaimana Yayasan Widya Mandala Surabaya ini. Bagian
besar kedua adalah "Informasi" yang di dalamnya memuat informasi baru seputar
kampus UNWIMA, termasuk pendaftaran mahasiswa baru. Informasi lain yang dapat
Anda akses antara lain "Kalender Akademik", "Bursa Kerja", "Pengisian Data Base",
"Job Hunting", "Widya Mandala Students Career Service", "Ada Apa di Radisson?",
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serta "Program Pemberdayaan Senior II". Tersedia pula menu tentang fakultas yang
ada dalam universitas ini yaitu Farmasi, Keguruan dan Pendidikan, Ekonomi, Pertanian,
dan Psikologi. Jika Anda ingin tahu lebih banyak, silakan klik:
==> http://www.wima.ac.id/

Jelajah Situs Manca
•

Calvin College

Calvin College (CC) yang berdiri sejak 1876 adalah sekolah yang berbasis pada
pengetahuan budaya dalam pembaharuan tradisi sejarah kekristenan. CC yang
berlokasi di Grand Rapids, Michigan merupakan salah satu sekolah Kristen terbesar di
Amerika Utara yang memiliki lebih dari 4000 orang mahasiswa dan lebih dari 70
program akademik. Situs milik Calvin College (CC) memuat banyak informasi yang
berhubungan dengan kekristenan terkini, mahasiswa, fakultas, kampus dan pelayananpelayanan dari CC. Informasi dan berita sekitar CC terbagi dalam empat bagian besar
yaitu "RESOURCES" yang di dalamnya terdapat menu "Students", "Parents", "Alumni",
"Visitors", "Faculty and Staff". Bagian "INFORMATION" menampilkan menu
"Admission", "Calvin College", "Giving to Calvin", "Hekman Library", dan "Calvin
Seminary". Di bagian "SEARCH" terdapat menu "People at Calvin", "Departments at
Calvin", dan "Calvin's Website". Sedangkan bagian "HIGHLIGHTS" menampilkan menu
"News", "Calendars", "Publications", "Sports", dan "The WebCam". Selain itu, kampus
ini memiliki banyak pelayanan yang sangat menarik untuk disimak. Bila Anda
penasaran dan ingin mencari informasi tentang CC, silakan kunjungi Situs CC dan klik
kolom "Calvin College".
==> http://www.calvin.edu/
•

Wheaton College

Wheaton College yang berlokasi di 501 College Ave, Wheaton, Illinois 60187-5593,
Amerika Serikat ini didirikan oleh Jonathan Blanchard pada tahun 1860. Dengan motto
"For Christ and His Kingdom", Wheaton College berkomitmen untuk mengkombinasikan
pertumbuhan intelektual dengan iman Kristen. Halaman muka situsnya menampilkan
menu-menu seperti "About Wheaton", "Academic Life", "Admission and Student Life",
"College Connections", dan "Centers and Institutes". Situs Wheaton College ini sangat
menarik karena selain dari segi universitasnya, di dalamnya Anda akan menemukan
link ke berbagai situs kecil yang menyediakan berbagai informasi seputar Wheaton
College seperti: Alumni, Athletics, BannerWEB, Billy Graham Center, Bookstore, News,
Online Giving, dan Virtual Tours; juga akses ke: Beamer Center, Community Covenant,
Freshman Advising. Bagi Anda yang ingin mengenal lebih dekat Wheaton College,
kunjungi situsnya di:
==> http://www.wheaton.edu/

Get the Fresh
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Bagi Saudara-saudara yang hobby teater, kini telah diluncurkan yungdarius.com, yakni
situs yang memuat naskah-naskah drama Kristiani. Situs yang diluncurkan akhir tahun
lalu ini menyediakan bahan-bahan kebutuhan untuk kegiatan drama. Menu-menu yang
ada adalah "FAQ", "Members List", "News", "Reviews", "Search", "Stats", "Topics", "Top
List", dan "Web Links". Nah, bagi Anda yang gemar dengan seni peran, cepat-cepat
akses situs ini karena mungkin akan sangat membantu.
Catatan Redaksi:
Terima kasih kepada "Deyung" <deyung@> atas informasinya. Kami doakan agar
karunia yang telah Tuhan berikan pada Anda dapat dipakai untuk menjadi berkat bagi
banyak orang, khususnya dalam menyebarkan berita kasih-Nya dan kebesaran namaNya.
Bagi para pembaca ICW lain yang ingin mengirimkan informasi tentang adanya situssitus Kristen baru untuk dimuat di kolom GET THE FRESH! ini, silakan segera kirim
informasinya kepada kami ke:
==> < staf-ICW@sabda.org >
Redaksi:
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka
informasi tentang situs-situs di atas adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada
saat kami menuliskan reviewnya.

Seputar Milis
Milis Diskusi
e-Mahasiswa
e-Mahasiswa adalah forum komunikasi dan diskusi antar mahasiswa Kristen Indonesia,
baik yang ada di Indonesia maupun yang ada di manca negara. Forum ini terbuka juga
untuk para alumni yang ingin terlibat dalam pelayanan pergumulan mahasiswa. Di ajang
ini, kita dapat saling berbagi informasi dan berdiskusi sesuai dengan apa yang Tuhan
sedang kerjakan dalam hidup kita masing-masing. Kita juga dapat mendiskusikan halhal yang hangat dari sudut pandang mahasiswa Kristen. Tujuan dari dibentuknya milis
ini adalah supaya para mahasiswa bisa tetap teguh pada Firman Tuhan dalam
menyikapi perkembangan isu-isu yang tengah menghangat di masyarakat. Sekaligus
diharapkan melalui milis ini mahasiswa dapat dikobarkan semangat kebersamaannya.
==> < subscribe-i-kan-untuk-mahasiswa@xc.org > [Bergabung]
==> < owner-i-kan-untuk-mahasiswa@xc.org > [Owner]
==> http://hub.xc.org/Scripts/lyris.pl?enter=i-kan-untuk-mahasiswa/
[Arsip]
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YOUTHHOUSE

Milis yang didirikan tahun 1999 ini semula ditujukan untuk media komunikasi The
Jakarta Youthhouse, satu misi pelayanan urban (kota) untuk kaum muda yang
mengambil target jangkauan daerah Grogol dan sekitarnya (Segitiga Untar Trisakti
Ukrida). Milis ini kemudian berkembang menjadi wadah bagi Para Pelayan Kaum Muda,
Remaja, Mahasiswa dan Pelajar bahkan Profesional Muda (yang lebih aktif belakangan
ini). Melalui milis ini mereka saling berbagi pengalaman, beban dan kesaksian, juga
saling menguatkan, saling mendukung dalam pergumulan khas kaum muda Kristen.
Forum ini terbuka untuk semua denominasi dengan jumlah anggota yang aktif kira-kira
400 orang. Anggotanya sebagian besar tinggal di tanah air, tetapi sebagian anggota
lainnya sedang berdomisili di luar negeri. Nah, bagi Anda yang ingin masuk dan
bergabung dengan milis ini, silakan subscribe.
==> < Youthhouse-subscribe@yahoogroups.com > [Bergabung]
==> < Youthhouse-owner@yahoogroups.com > [Owner]
==> < Youthhouse@yahoogroups.com > [Kirim]

Milis Publikasi
IFES Prayerline
IFES Prayerline adalah email mingguan berbahasa Inggris yang berisi pokok doa
seputar mahasiswa dari berbagai negara. Melalui milis ini mereka dapat saling
mendoakan, melayani, dan bekerja sama sehingga kesaksian Injil dapat disampaikan di
setiap kampus yang ada di berbagai tempat di dunia. Pemilik milis ini adalah The
International Fellowship of Evangelical Students (IFES) yakni sebuah persekutuan antar
mahasiswa, dengan staf dan pendukung dari berbagai negara. Penekanan pelayanan
IFES adalah kelompok penginjilan, kelompok pemahaman Alkitab, literatur Kristen, dan
pelayanan misi. Setiap tahun, IFES mengajak gereja-gereja dan kelompok mahasiswa
di berbagai tempat untuk bergabung bersama dalam persekutuan doa. Bila ingin
berlangganan IFES Prayerline, silakan mengirim email kosong ke alamat:
==> < subscribe-ifes-prayer-line@xc.org > [Bergabung]
==> http://www.ifesworld.org/news/

Ulasan Dunia Internet:Situs Web yang Nyaman bagi
Pengunjung
Agar situs web lebih nyaman bagi pengunjung, maka dalam pembuatannya harus
dipertimbangkan hal-hal sbb.:
1. Mudah untuk dipelajari.
Agar mudah dipelajari letakkan isi yang paling penting pada bagian atas
halaman, sehingga pengunjung dapat melihat apa yang mereka cari dengan
cepat. Pelajarilah kemungkinan- kemungkinan tentang kebiasaan pengunjung,
mengapa mereka berada di situs Anda dan apa yang mereka cari. Jangan
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2.

3.

4.

5.

sampai membuat pengunjung bingung dan menebak apa yang harus mereka
lakukan ketika berada di situs Anda.
Efisien dalam penggunaan.
Situs yang efisien dapat menyajikan informasi dengan cepat. Jangan membuat
link yang terlalu banyak, sediakan seperlunya dan hantarkan pengunjung untuk
mencapai informasi yang mereka perlukan dengan mudah dan cepat.
Mudah untuk diingat.
Agar mudah diingat, sebuah situs sebaiknya jangan terlalu banyak melakukan
perubahan-perubahan yang mencolok. Misalnya, pada navigasi jangan terlalu
sering melakukan penggantian tampilannya, pengunjung nanti akan perlu waktu
untuk menyesuaikan dan mempelajarinya kembali.
Tingkat kesalahan rendah.
Jangan sampai ada link yang tidak berfungsi (broken link) atau halamannya
masih dalam proses pembuatan (under construction). Sebaiknya, periksa
kembali link-link yang tidak bisa berfungsi dengan baik dan jangan cantumkan
link tersebut jika belum ada isinya, karena ketika pengunjung menemukan
halaman yang kosong mereka bisa kecewa.
Kepuasan pengguna.
Kepuasan adalah hal yang paling diinginkan oleh setiap pengguna, situs dapat
dengan mudah digunakan dan dipelajari, pengguna dapat menemukan apa yang
mereka cari dengan cepat, mengetahui di mana mereka berada dan bisa pergi ke
mana saja dalam sebuah situs, dan dapat dengan mudah memberitahukan situs
tersebut kepada teman- teman mereka.

Sumber:
Judul Buku : Rahasia dan Trik Mendesain Situs Cantik
Judul Artikel : Situs Web yang Nyaman bagi Pengunjung
Penulis
: Lukmanul Hakim dan Siti Mutmainah
Penerbit
: Elex Media Komputindo, 2002
Halaman
: 43 - 44

Surat Anda
Dari: Mieske_Wuisan@
>Dear ICW,
>Puji Tuhan atas kesempatan dan peluang yg diberikanNya sehingga
>saya dapat menikmati sukacita dalam menerima artikel2 serta
>informasi2 ttg gereja kristen. Semoga Tuhan memberkati milis dan
>semua yg terlibat langsung dalam aktivitas yg mulia ini. Selamat
>berkarya untuk kebesaran nama Yesus. Saya tunggu kehadiran ICW
>disetiap edisinya. Saya juga sangat berharap utk dapat berlangganan
>dengan alamat yg saya cc-kan.
>Terima kasih.
>God Bless, Keke
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Dari: Makmur_Manalu@
>ICW yang terkasih,
>Saya sangat bahagia mendapat email lagi darimu, ibarat angin
>sorgawi berhembus perlahan menyejukkan alam sekitarnya. Tiada yang
>dapat saya perbuat selain hanya berdoa kepada Tuhan kita Yesus
>Kristus, supaya ICW selalu berjaya. Terima-kasih ICW, saya selalu
>rindu akan firman Tuhan melalui email ini: sekali lagi saya ucapkan
>kiranya ICW semakin jaya. Good be with us.
>Rgds, MM.
Dari: yenni_kasim@
>Dear ICW,
>senang sekali kalau akhirnya malam ini saya bisa kembali menerima
>kiriman ICW. Start baru, wajah baru, kekuatan baru dalam melayani
>Tuhan. Harapan saya, semoga ICW terus maju dan menjadi berkat bagi
>dunia pengguna internet Indonesia. GBU!
>Yenni
Dari : Robert_Napitupulu@
>Terima kasih buat ICW.
>Tuhan Memberkati Pelayanan ICW lewat E-mail ini.
>Salam Dalam KasihNYA.
>RAN

Dari : ronald.steven@
>Syalom, Saya sangat berterima kasih atas kiriman e-mail yg saya
>selalu ikuti ini. Dan puji Tuhan melalui e-mail ini tentunya lebih
>membiasakan diri untuk lebih menyadari akan karya Tuhan bagi kita
>umatNya. Melalui kiriman ini saya minta untuk menambah berlangganan
>untuk e-humor dan e-RH. Untuk semuanya ini saya ucapkan banyak
>terima kasih, ....
>Tuhan Yesus Memberkati.
Redaksi:
Puji Tuhan, atas atas surat-suratnya. Redaksi ICW menerima banyak sekali surat
masuk yang pada intinya bersyukur atas terbitnya kembali ICW (Maaf, jika hanya
sebagian surat saja yang dapat kami tampilkan di sini). Surat-surat tersebut sangat
memberikan semangat kepada kami. Terima kasih atas kesetiaan Anda semua. Kami
berharap kebersamaan ini akan terus terbina. Puji Tuhan!

Dari Redaksi
RALAT
Pada ICW edisi 1001 di bagian JELAJAH SITUS terdapat review tentang
terangdunia.com. Di dalam review itu diulas tentang Form "Terangdunia Group" di mana
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Anda bisa bergabung dengan mengirim email kosong ke :
==> < terangduniagroup-subscribe@yahoogroups.com >
yang seharusnya DITULIS :
==> < terangduniagroup2-subscribe@yahoogroups.com >
Atas kesalahan ini, Redaksi mohon maaf.
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ICW 1003/Juli/2003: Gereja

ICW 2003

Salam Kasih
Salam Damai dalam Kasih Kristus,
Kali ini Redaksi akan menyajikan review sumber-sumber informasi tentang GEREJA.
Kami tertarik untuk membahasnya karena situs gereja merupakan fenomena baru yang
terus menjadi pergunjingan di kalangan masyarakat Kristen. Ada anggapan bahwa situs
gereja hanya merupakan sarana untuk pamer gereja masing-masing. Tetapi ada juga
yang melihatnya dengan lebih positif, yaitu sebagai media komunikasi yang efektif bagi
para jemaat gereja, bahkan telah dipakai juga untuk menjadi sarana penginjilan.
Namun, apapun motivasi sebuah situs gereja dibuat, hal ini menegaskan bahwa
kecenderungan masyarakat Kristen untuk menggunakan teknologi dalam pelayanan,
khususnya teknologi internet, adalah cukup besar.
Melalui pembahasan topik GEREJA, Redaksi ingin memakai kesempatan yang baik ini
untuk memperkenalkan/mempromosikan sebagian situs- situs gereja (BTW, dengan
gembira kami masih ingin menerima informasi situs-situs gereja yang lain yang belum
sempat kami review pada edisi ini untuk dimuat di edisi-edisi ICW mendatang). Selain
untuk mempromosikan situs-situs tersebut, tujuan kami adalah juga untuk menunjukkan
kepada masyarakat Kristen Indonesia bahwa teknologi internet bukanlah sesuatu yang
mustahil untuk dipakai oleh gereja menjadi alat pelayanan bagi kemuliaan nama-Nya.
Di samping membuat jemaat-jemaat gereja saling mengenal dan berinteraksi satu
dengan yang lain, situs-situs gereja juga sangat bermanfaat dipakai menjadi alat untuk
menumbuhkan iman jemaat, dan bahkan menjadi alat untuk menjangkau orang lain
yang belum mengenal Kristus.
Nah, inginkah situs gereja Anda, termasuk juga milis-milis gereja Anda, dipakai Tuhan
untuk membangun jemaat-Nya dan melebarkan kerajaan-Nya?
Selamat menyimak sajian edisi 1003 ini!
Salam,
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Gereja Kristus Ketapang -- Jakarta

Meskipun tampilannya sederhana, situs Gereja Kristus Ketapang (GKK) Jakarta ini
sarat dengan informasi. Di bagian kiri Halaman Depan di tampilkan menu-menu yang
bisa Anda jelajahi untuk mengenal GKK, seperti: "Jadual Kebaktian", "Ringkasan
Khotbah", "Artikel Rohani", "Lima Pilar Pelayanan", "Kategorial", "Yayasan", "Visi dan
Misi Gereja", "Kalender Doa", "Warta Jemaat", dan "Ruang Tolong Menolong". Arahkan
pointer mouse Anda ke menu-menu tersebut untuk menampilkan isinya di bagian
tengah. Sedangkan bagian kanan berisi tentang Tema Tahunan GKK dan juga link
untuk men-download artikel- artikel dari newsletter BFF. Melihat isinya yang cukup
banyak, Situs ini pasti dapat membantu bukan hanya bagi Jemaat GKK tetapi juga bagi
masyarakat Kristen yang membutuhkan bahan-bahan yang membangun. Kunjungi
situsnya di:
==> http://www.gkketapang.org/
•

Gereja Yesus Sejati Indonesia -- Jakarta

Situs ini boleh dibilang cukup lengkap dan menyediakan banyak fasilitas bagi para
pengunjung. Di dalamnya Anda bisa mendapatkan berbagai informasi seputar Gereja
Yesus Sejati, seperti pada kolom "Browse" dan "Kami ada di ...". Kegiatan pelayanan
Gereja Yesus Sejati Indonesia dapat Anda lihat dalam menu "Pelayanan Doa", "Kelas
Katekisasi", dan "Bakti Sosial Donor Darah". Anda juga bisa membaca majalah Warta
Sejati yang diterbitkan khusus oleh gereja ini di bagian "Warta Sejati". Fasilitas lain
yang bisa Anda jelajahi antara lain: "Pamflet" -- dimana Anda bisa mendapatkan
beberapa kesaksian maupun artikel, "Buku" -- dimana Anda bisa memperoleh
keterangan singkat tentang beberapa buku rohani, serta Compact Disc (CD). Anda
dapat pula men-download khotbah dalam bentuk audio dan video, kidung, dan pujian
dalam versi audio. Situs ini bahkan menyediakan fasilitas newsletter dimana Anda bisa
berlangganan dengan cara mengisi form di kolom e-Newsletter. Kunjungi situs ini dan
nikmati berbagai informasi dan fasilitas yang ada di dalamnya.
==> http://www.gys.or.id/
•

GBI Injili Jemaat Kebayoran Lama -- Jakarta

Situs GBI Injili Jemaat Kebayoran Lama menampilkan materi tentang keberadaan
gereja ini. Nama-nama menu dalam situs ini masih menggunakan bahasa Inggris
meskipun deskripsinya dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk mengenal GBI Injili
Jemaat Kebayoran Lama, silakan klik menu "About Page", "What's New Page", "Contact
Page", dan "Events" yang terletak di bagian kiri. Sedangkan link yang tersedia dalam
situs ini adalah 'Search Engines', 'Favorites Sites', 'Link to Indonesian Churches' dan
'Link to American Churches'. Silakan menjelajahi situs ini untuk lebih mengenal GBI Injili
Jemaat Kebayoran Lama.
==> http://gbinjili.freehomepage/
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Halaman "Teras" dari situs Gereja Pantekosta Isa Almasih menampilkan berbagai
kegiatan pelayanannya, silakan klik pada menu "Tentang Kami", "Pelayanan", dan
"Sekolah". Di halaman yang sama di bagian kiri, Anda bisa mengakses juga link ke
situs-situs yang mengupas tentang Mesias antara lain: "Siapakah Isa Almasih?", "Kuasa
untuk Berubah", "Isa Almasih Bagi Anda", dan "About Isa". Anda bisa juga membaca
warta gereja ini lewat menu "Warta", melihat album foto kegiatan gereja lewat menu
"Album", dan men-download berbagai lagu lewat menu "Midi". Nah, tertarik untuk
berkunjung ke situs ini?
==> http://www.isaalmasih.com/
•

Gereja Pantekosta di Indonesia

Situs ini diperuntukkan bagi para jemaat GPdI di seluruh Indonesia. Para jemaat dapat
saling sharing demi pertumbuhan iman dan gereja mereka melalui media situs ini. Pada
halaman depan, Anda langsung disuguhi beragam artikel, antara lain 'Sudahkah Anda
diselamatkan?', 'Where to find help when ...', '10 Alasan Percaya Alkitab adalah Firman
Allah', dan 'Help in Time of Need'. Selain itu menu-menu seperti "Kesaksian", "Artikel",
"Khotbah", "Pendalaman Alkitab", "Bible Study", "Kidung Pujian", "Terminal Senyum"
dan "Links" tersaji juga di halaman depan situs GPdI. Juga, lewat situs ini para warga
GPdI bisa chatting dengan cara bergabung melalui bagian "CHAT Versi Baru". Bagi
para anggota GPdI yang ada di seluruh Indonesia, silakan berkunjung dan meramaikan
situs ini!
==> http://members.truepath.com/gpdi/main.htm/
•

Gereja Karo Injili Indonesia -- Jakarta

Situs resmi Gereja Karo Injili Indonesia (GIKI) akan membawa Anda untuk lebih
mengenal GIKI. Pada bagian depan, Anda langsung disambut dengan ucapan selamat
datang, lalu Anda juga akan disuguhi dengan informasi update terbaru dan renungan
singkat. Menu-menu yang dapat Anda akses melalui situs ini adalah "Informasi GIKI",
"Renungan", "Warta Jemaat", "Sharing", "Suara Sinode", "Kesaksian", "Album", "Links",
dan "Lain-lain". Selain melalui menu "Warta Jemaat", Anda bisa juga membaca warta
jemaat GIKI melalui kolom "Berita dan Informasi". Pada kolom "Kontak Kami" Anda bisa
mendapatkan fasilitas chatting ala GIKI, dan sekaligus Anda juga dapat bergabung
dengan mailing list GIKI. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti perkembangan GIKI,
kunjungi situs ini di:
==> http://www.giki.org/
•

Katedral Jakarta

Gereja Katedral adalah gereja Katolik yang sangat terkenal di Indonesia, khususnya
karena bangunannya yang sangat bersejarah. Nah, sekarang Anda tidak perlu jauh-jauh
datang ke Jakarta untuk melihat dan mengetahui informasi lengkap tentang gereja ini,
karena telah tersedia situs Gereja Katedral Jakarta. Dalam situs ini akan disajikan menu
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"Tentang Gereja", berisi informasi tentang sejarah gereja dan riwayat hidup
Kardinalnya; lalu di bagian "Berita", Anda akan menjumpai informasi tentang aktivitas
Gereja; dan bagian "Iman Kita", tersedia beberapa sumber dan fasilitas untuk
peningkatan kualitas iman Anda. Kunjungilah situs ini untuk melihat lebih lanjut dan
sebaiknya Anda gunakan SITEMAP yang akan membimbing Anda menelusuri situs ini.
==> http://www.katedraljakarta.or.id/
•

GISI Kasih Allah -- Semarang

Situs GISI Kasih Allah Semarang berisi tentang informasi seputar pertumbuhan GISI
Kasih Allah yang ada di kota Semarang, Jawa Tengah. Melalui situs ini jemaat gereja ini
juga didorong untuk sekaligus berpartisipasi dalam pelayanan. Misalnya, dengan
bergabung untuk membangun Menara Doa, dimana formulirnya bisa didapat di menu
"Menara Doa". Ingin tahu lebih jauh tentang Menara Doa yang dibangun untuk kota
Semarang? Silakan kunjungi situs ini.
==> http://www.gisi-semarang.org/
•

Gereja Bethel Indonesia Keluarga Allah -- Solo

GBI Keluarga Allah (GBIKA) yang berlokasi di Solo, Jawa Tengah ini, adalah gereja sel
yang berkembang sangat pesat, dan sangat terkenal dengan "Prinsip 12"nya. Situs
yang diluncurkan gereja ini tidak hanya kental dengan pengenalan akan profil
gerejanya, tetapi juga kaya dengan materi yang akan berguna bagi pertumbuhan
kehidupan kekristenan. Bagian "Profil Gereja" akan mengajak Anda untuk mengenal
seluk-beluk GBI Keluarga Allah mulai dari Sejarah Gereja, Profil Gereja, Prinsip 12 dan
Departemen-departemen yang ada dalam gereja ini. Menu lain yang tersaji dalam situs
ini antara lain "Hati Gembala" yang menampilkan renungan dari gembala GBIKA,
"Pelayanan Kami" yang berisi ulasan tentang bentuk-bentuk pelayanan dari GBI
Keluarga Allah, dan juga "Profil Hamba Tuhan" yang berisi informasi pelayan-pelayan
Tuhan yang saat ini aktif melayani di sana.
Informasi terbaru di situs GBI Keluarga Allah adalah tentang diadakannya
"KONFERENSI GEREJA SEL" (KGS), yang biasa diselenggarakan gereja ini setiap
tahun, khususnya dalam rangka menyambut ulang tahun GBIKA. Tahun ini adalah KGS
yang ke 7. Setiap tahun ada ribuan pendeta dan pelayan-pelayan Tuhan dari berbagai
kota (bahkan berbagai negara) yang datang ke kota Solo untuk belajar tentang gereja
sel. Bagi Anda yang tertarik untuk mengikutinya, silakan mencatat tanggal
penyelenggaraan KGS ini, yaitu pada tanggal 9 - 12 September 2003. Untuk keterangan
lebih lanjut, Anda bisa menghubungi sekretariat GBI Keluarga Allah:
Telp. : 62 - 271 - 634996/647858
Fax. : 62 - 271 - 642822
E-mail : < staff@gbika.or.id >
Atau silakan berkunjung ke alamat situs berikut ini:
==> http://www.gbika.or.id/
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Situs yang merupakan homepage dari Gereja Betel Indonesia Bethany ini
menggunakan dua versi bahasa, Indonesia dan Inggris. Dalam situs ini Anda akan
menjumpai berbagai informasi seputar kegiatan GBI Bethany. Di bagian atas, tersedia
menu-menu: "Profil Bethany", "SPGI 2003", "Artikel", "Jadwal Kegiatan", "Galeri Foto",
"Warta Bethany", "Persembahan", "Link", "SiteMap", dan "Kontak". Di bagian bawah
terdapat menu "Jadwal Kebaktian", yang didalamnya terdapat link untuk "Konseling"
dan "Pelayanan Kami". Jika Anda ingin mengetahui berbagai kegiatan pelayanan yang
diselenggarakan gereja ini, kunjungi situsnya di:
==> http://www.bethanygraha.org/
•

GPdI Maranatha -- Medan

Situs Gereja ini tidak hanya berisi informasi tentang Gerejanya tetapi juga berbagai
referensi lain sebagai pengasah iman. Seperti misalnya rangkuman Khotbah yang bisa
Anda dapat lihat pada menu "Khotbah", beberapa artikel di "Artikel", serta kesaksian di
"Kesaksian". Masih banyak fasilitas yang bisa Anda dapat jika Anda masuk ke situs ini.
Oleh karena itu, tunggu apa lagi, segeralah kunjungi alamat situs berikut ini:
==> http://gpdimaranatha.tripod.com
==> http://members.tripod.com/gpdimaranatha
•

Gereja Reformed Injili Indonesia, Singapura (GRIIS)

Menu-menu utama yang tersedia adalah "Kebaktian", "Sekolah Minggu", "Persekutuan
Pemuda", dan "Kontak". Pada bagian depan situs ini Anda akan diperkenalkan tentang
Gerakan Reformed Injili lewat kolom "Apa dan Mengapa?". Juga terdapat pengumuman
dari gereja ini seiring dengan merebaknya kasus SARS di Singapura. Melalui situs
GRIIS, Anda juga sekaligus dapat terhubung langsung dengan beberapa situs Gereja
Reformed lainnya, seperti GRII Surabaya, GRII Melbourne, MRI Berlin, MRI Hamburg,
dan MRI Toronto. Informasi-informasi mengenai Momentum, LRII, Pemuda Kristen,
IRECS, dan STEMI juga dapat Anda temui dengan meng-klik link yang tersedia dalam
halaman utama situs ini. Nah, bagi Anda yang sedang mencari gereja Indonesia, baik di
Singapura, atau Melbourne, Berlin, Hamburg, atau Toronto, mungkin dengan
berkunjung ke Situs ini Anda dapat menemukan informasi yang Anda cari.
==> http://www.grii-singapore.org/
•

Gereja Kasih Kristus -- Belanda

Pada halaman depan situs Gereja Kasih Kristus di Belanda ini, terpampang ucapan
Selamat Datang di atas logo gerejanya. Menu yang tersedia antara lain "Visi dan Misi",
"Gembala Sidang", "Links", "Aktivitas", "Renungan", dan "TJGYF". Bagian menarik
dalam situs ini adalah "Gembala Sidang" dimana tersedia forum interaktif antara
Gembala Gereja dan jemaat untuk dapat saling berinteraksi. Saat mengakses situsnya
Anda akan dibawa untuk lebih mengenal lagi gereja orang-orang Kristen Indonesia
yang berdomisili di Belanda ini. Bagi Anda yang kebetulan akan berkunjung ke Belanda
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yang ingin bertemu dengan jemaat Kristen Indonesia yang ada di Belanda, silakan
cepat berkunjung ke situs ini, di alamat:
==> http://www.gerejakasihkristus.org/
•

Indonesian Christian Church (ICC) -- Canada

Melalui situs ini kita akan dijelaskan tentang keberadaan ICC yang ada di Toronto,
Canada. Menu-menu yang disajikan antara lain "Visi", "Sejarah", "Lokasi Gereja",
"Kegiatan dan Pembangunan Gereja". Juga ada link ke ICC Ann Arbor dan Radio Suara
Pengharapan. Dua majalah gereja, yakni DHG Fall 1999 Edition dan DHG Easter 2000
Edition, dapat Anda baca secara lengkap isinya melalui menu "Majalah". Namun,
sayang sekali, tahun terakhir majalah tersebut adalah tahun 2000. Bagi Anda yang ingin
membagikan informasi tentang gereja ini kepada teman-teman yang ada di Toronto,
berikut ini adalah alamat situsnya:
==> http://www.icc-toronto.org/
•

Jemaaat Kristen Indonesia (JKI) Maranatha -- Amerika Serikat

Situs ini menyajikan informasi online seputar JKI Maranatha yang ada di Los Angeles,
Amerika Serikat. Karena itu tidak mengherankan jika hampir semua materi isinya
menjelaskan tentang deskripsi dan bentuk- bentuk pelayanan gereja ini. Dalam situsnya
Anda bisa menemukan informasi seputar acara, aktivitas, dan juga pelayanan dari JKI
Maranatha. Hal ini didukung oleh menu-menu yang tersedia di antaranya: "Daily
Sermon", "Upcoming Events", "Service Schedule", "Departments", "Retreat", "Contact",
"Pictures", dan "About Us". Nah, jika Anda memiliki teman-teman di LA yang belum
bergereja, silakan ajak untuk berkunjung di alamat situs ini:
==> http://www.jkimaranatha.faithweb.com/

Jelajah Situs Manca
•

Presbyterians Church (USA)

Anda bisa mengenal secara mendalam gereja Presbiterian USA melalui situsnya
karena informasi yang tersaji sangat lengkap. Di dalam situs ini dipublikasikan sejarah
gereja, doktrin, dan banyak kegiatan pelayanan gereja-gereja Presbiterian di Amerika.
Menu-menu di halaman home seperti "Who We Are", "Congregation", "News and
Events", "Ministry and Vocation", "Resources and Publications", menyediakan berbagai
referensi tentang pelayanan gereja Presbiterian maupun gereja secara umum.
Berkunjunglah ke situs ini, karena Situs Presbyterians Church ini sangat apik dan bisa
menjadi ide dan contoh bagi Anda-anda yang sedang merencanakan
membuat/mengembangkan situs gereja.
==> http://www.pcusa.org/
•

Evangelical Lutheran Church in America (ELCA)
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Situs ini sangat lengkap dalam menyajikan informasi dan referensi seputar Evangelical
Lutheran Church in America (ELCA). Di samping tentang ELCA, juga disediakan banyak
sekali informasi tentang pelayanan secara umum. Silakan melakukan eksplorasi ke
situs ini melalui menu-menu yang tersedia seperti "Welcome Center", "Spiritual Center",
"News and Events", "Resources", "Churchwide Units", dan sebagainya. Situs ini akan
sangat cocok bagi Anda yang ingin mengenal dan mengembangkan berbagai
pelayanan gereja secara lebih luas.
==> http://elca.org/

Get the Fresh
Situs "Santapan Harian"
==> http://www.in-christ.net/
==> http://www.in-christ.net/sh/
Apakah Anda senang bersaat teduh dengan "Santapan Harian" (SH)? Nah, inilah berita
gembira bagi Anda:
Telah diluncurkan Situs "Santapan Harian"!!
Di situs ini Anda akan mendapatkan bahan-bahan renungan SH dalam versi online dan
Anda bisa mengaksesnya tanggal per tanggal. Jika Anda ingin menerima bahan SH
setiap hari di mailbox Anda (lewat e-mail) maka melalui Situs ini Anda juga bisa
mendaftar untuk berlangganan. Caranya cukup dengan memasukkan nama Anda dan
alamat e-mail Anda di kolom "Berlangganan". Nah, bagi Anda yang ingin membaca
renungan Santapan Harian dalam versi online, situs ini dapat Anda jadikan rujukan.
Redaksi:
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka
informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat
pada saat kami menuliskan reviewnya.

Seputar Milis
Milis Diskusi
Tiberias
Milis Diskusi ini merupakan wadah bagi komunitas Gereja Tiberias untuk saling sharing
pengalaman, mujizat, kesembuhan, konseling, maupun saling bertanya mengenai
Firman Tuhan. Sampai saat ini jumlah anggota yang aktif 45 orang. Meskipun milis ini
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dikelola oleh Gereja Tiberias namun keanggotaannya bersifat terbuka untuk umum.
Oleh karena itu jika Anda ingin bergabung, silakan menghubungi alamat:
==> < tiberias-subscribe@yahoogroups.com > [Bergabung]
==> < tiberias@yahoogroups.com > [Kirim]
==> < tiberias-owner@yahoogroups.com > [Owner]

Milis Publikasi
Via-Dolorosa
Milis Publikasi "Via-Dolorosa" ini merupakan milis interdenominasi yang bersifat terbuka
bagi Anak-anak Tuhan untuk membagi dan menerima berkat bagi sesama. Dibentuknya
milis ini bermula dari ide salah seorang anggota Persekutuan Doa "Via Dolorosa" yang
ingin mendapatkan artikel-artikel menarik yang beredar di internet. Melalui Milis ini Anda
bisa mendapat berbagai kumpulan humor, artikel, cerita, kisah hidup, kesaksian, kata
bijak, serta motivasi Kristiani. Jika ingin berlangganan silakan menulis ke:
==> < via-dolorosa-subscribe@yahoogroups.com > [Bergabung]
==> < via-dolorosa@yahoogroups.com > [Kirim]
==> < via-dolorosa-owner@yahoogroups.com > [Owner]

38

ICW 2003

Artikel: SMS Ayat Alkitab
•

SEKILAS INFO : SMS Ayat Alkitab

Membaca Firman Tuhan lewat SMS? Mengapa tidak ...?
Lembaga Alkitab Indonesia dengan kapanlagi.com telah bekerjasama untuk
menyediakan fasilitas baca Firman Tuhan lewat SMS. Bagi para pengguna Telkomsel
(Simpati dan Kartu Halo), kini Anda dapat menikmati fasilitas membaca ayat lewat SMS
ini.
Fasilitas ini menyediakan tiga versi terjemahan Alkitab, yaitu: Terjemahan Baru (TB),
Bahasa Indonesia Sehari-hari (BIS), dan Terjemahan Lama (TL).
Mau coba? Caranya mudah:
1. Ketikkan: (alkitab) (nama kitab) (pasal.ayat) (bis/tl)
contoh: alkitab yohanes 3.16
(Untuk TB tidak perlu ditulis versinya); atau
contoh: alkitab yohanes 3.16 bis
(untuk versi BIS)
2. Kirimkan ke 6789
3. Tunggu beberapa saat dan Anda akan menerima ayat alkitab yang Anda
inginkan melalui SMS.
Saat ini baru Telkomsel yang menyediakan fasilitas ini, namun jangan khawatir karena
Satelindo dan XL akan memulainya 15 Juli 2003 lewat 3433. Sedangkan Telkom Flexi
dan Telkom SMS berencana aktif mulai Agustus 2003. Selamat Mencoba!

Stop Press
Program Intensif 2003 -- STTRII
Sekolah Tinggi Theologia Reformed Injili Indonesia

ETIKA KRISTEN MENURUT KHOTBAH DI BUKIT (2 SKS)
Tanggal
: 28 Juli - 7 Agustus 2003, pk. 08.30 - 12.00 WIB
Oleh
: Prof. Dr. G. Stassen
Deskripsi
: Mata kuliah ini disediakan bagi hamba-hamba Tuhan dan pemimpinmata kuliah pemimpin Kristen untuk melengkapi mereka dengan prinsip-prinsip etika
Kristen yang Alkitabiah dan secara khusus telah diajarkan Tuhan Yesus
dalam khotbah-khotbah-Nya di Bukit.
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Kuliah intensif ini dapat diikuti oleh mahasiswa/i S.Th., M.A., dan M.Div. tetapi
juga dapat diikuti sebagai pendengar oleh pemimpin gereja/yayasan Kristen dan
hamba Tuhan.
Biaya Kuliah: Rp. 200.000,- (belum termasuk biaya akomodasi dan konsumsi).
Pendaftaran dan Informasi:
Bagian Registrasi STTRII
Iyun/Christy pada hari kerja (Senin-Sabtu),
Jl. Kemang Utara IX/10, Warung Buncit, Jakarta Selatan 12760.
Telp. (021) 7982819, 7990357; Fax. 7987437
==> e-mail: < reformed@idola.net.id >

Ulasan Dunia Internet:Menyimpan Kehidupan dalam Web
Mencari data diri, foto keluarga, atau video kelahiran anak Anda akan menjadi mungkin
dalam dunia web. Microsoft tengah menggarap proyek masa depan, dimana para
pengguna internet dapat menyimpan segala data pribadinya dalam web. Dengan
demikian informasi mengenai tiap-tiap pengguna akan terpampang dan dapat diketahui
dengan jelas oleh pengguna lain.
Kali ini Microsoft sedang mengembangkan sebuah proyek yang dinamakan MyLifeBits.
Proyek ini nantinya diharapkan akan membantu setiap orang untuk menyimpan segala
datanya secara online. Pengguna dapat menyimpan berbagai gambar, catatan-catatan
pribadi seperti surat, e-mail, rekaman, TV, video dan lain sebagainya. Data itu pun
dapat dicari melalui search engine. Kendalanya, oleh karena daftar kehidupan dari
pengguna cukup kompleks dan banyak, maka perangkat penyimpan berkapasitas besar
pun menjadi suatu syarat mutlak. Bayangkan saja seandainya setiap hari pengguna
memasukkan data ke dalam website, berapa besar kapasitas hard disk yang mampu
menampungnya. Untuk informasi lebih jelas, silakan klik:
==> http://research.microsoft.com/barc/MediaPresence/MyLifeBits.aspx
Apakah Microsoft tetap bersikeras mengembangkan proyek ini? Kita tunggu saja.
Sumber:
Judul Majalah : CHIP, Edisi Januari 2003
Penerbit
: PT. Elex Media Komputindo
Halaman
: 188

Surat Anda
Dari: <Olo_Naibaho@>
>Dear redaksi,
>Terima kasih untuk segala upaya dan pengorbanan waktu dalam
>pembuatan ICW ini. Kiranya Tuhan yang selalu membimbing, memberi
>kebijakan, dan kesehatan yang limpah bagi semua team redaksi.
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>
>Usul: Ada baiknya bila selalu diawali dengan Renungan Singkat
>untuk menguatkan iman kita2 yang membaca ini, karena kita adalah
>pengikut Kristus maka haruslah selalu didahului dengan firman-Nya.
>
>Salam, dan Sukses.

ICW 2003

Redaksi:
Terima kasih banyak untuk dukungannya. Usul Anda tentang memuat Renungan
Singkat akan kami pertimbangkan. Ada usulan lain??
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ICW 1004/Juli/2003: Edisi Khusus PEPAK
Salam Kasih
Shaloom ...
Salam dalam kasih Kristus,

Sebagai orang Kristen kita percaya bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah atas
setiap orang. Alkitab berkata bahwa Ia melihat selagi kita bakal anak, lalu
mempersiapkan jalan kehidupan yang harus ditempuhnya -- perjalanan yang diawali
dengan kelahiran dan masa kanak-kanak. Dari sejak masa kanak-kanak ini, ternyata
Tuhan telah menaruh perhatian yang besar sehingga Ia rindu memakainya untuk
menyatakan kemuliaan-Nya.
Pada tanggal 23 Juli yang lalu kita merayakan "Hari Anak Nasional". Momen yang tepat
dimana kita boleh kembali berefleksi tentang pentingnya pelayanan untuk anak. Karena
itu ICW kali ini secara khusus mengulas tuntas tentang Situs PEPAK. Mengapa Situs
PEPAK? Karena Situs PEPAK adalah situs yang menjadi sumber informasi terlengkap
yang akan membekali para guru Sekolah Minggu dan pelayan anak di Indonesia untuk
menjadi pelayan Tuhan yang handal.
Harapan kami kiranya sajian ini sekaligus dapat menggugah minat masyarakat Kristen
Indonesia untuk kembali "menggiatkan" situs-situs tentang Sekolah Minggu atau paling
tidak untuk mendukung dalam doa kegiatan pelayanan anak di negara kita yang tercinta
ini.
Selamat menyimak!

menyambut seorang anak seperti ini dalam nama-Ku,
“ "Barangsiapa
ia menyambut Aku. Dan barangsiapa menyambut Aku,
bukan Aku yang disambutnya, tetapi Dia yang mengutus Aku."

”

—(Markus 9:37)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Markus+9:37 >
Redaksi

Jelajah Situs
EDISI KHUSUS
SITUS PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen)
==> http://www.sabda.org/pepak/
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Situs PEPAK merupakan perwujudan dari visi besar untuk mendukung, memajukan,
dan mengembangkan pelayanan anak Kristen Indonesia melalui pelayanan elektronik.
Situs ini dibangun untuk menjadi pusat informasi pelayanan anak online yang paling
lengkap bagi masyarakat Kristen Indonesia, terkhusus bagi para Guru Sekolah Minggu
dan para pelayan anak.

“

Motto Situs PEPAK adalah:
"Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu!"

”

—(1 Timotius 4:11)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Timotius+4:11 >
Harapan yang terungkap dalam motto di atas adalah supaya para guru Sekolah Minggu
dan pelayan anak yang terlibat dalam pelayanan anak dapat diperlengkapi dan dibekali
sehingga mereka memiliki pengetahuan dan kemampuan yang cukup untuk dapat
memberitakan dan mengajarkan Injil kepada anak-anak yang mereka layani. Tujuan
akhir adalah memajukan pelayanan anak Indonesia secara kualitas dan kuantitas.
Salah satu keunggulan dari situs ini adalah dalam penyajian materinya, karena seluruh
materi yang ada disusun dalam topik-topik sehingga pengunjung dengan mudah dapat
mencari informasi-informasi yang dicari/dibutuhkan. Selain itu disediakan juga
kemudahan bagi pengunjung jika ingin mencari materi berdasarkan pembagian jenisjenis tulisan/literatur. Bahkan disediakan juga fasilitas "Search" untuk pencarian kata di
seluruh situs. Nah, untuk tahu lebih jelas lagi, kami akan ajak Anda menjelajahi situs ini
bersama kami!
Mari kita mulai dengan melihat HALAMAN UTAMA Situs PEPAK. Kalau hanya melihat
situs ini dari design Halaman Utamanya yang sangat sederhana, Anda mungkin tidak
menduga bahwa Situs PEPAK ini situs yang besar. Terhitung sampai minggu ini, jumlah
seluruh tulisan/ artikel yang disajikan adalah 572 buah! Untuk mengetahui bagaimana
572 tulisan itu terbagi, marilah kita melihat ke menu utama PUSTAKA.
•

PUSTAKA

==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/ [Pustaka]
PUSTAKA merupakan bagian inti dari Situs PEPAK, yang berisi berbagai tulisan
seputar pelayanan anak. Seperti yang telah kami sebutkan sebelumnya bahwa seluruh
tulisan/bahan dibagi menjadi dua bagian, yaitu pembagian berdasarkan "Topik" dan
pembagian menurut "Tipe Bahan".
OK, sekarang kita langsung saja masuk di bagian "Topik".
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/ [Topik]
Anda ingin tahu topik-topik apa saja yang tersedia di sini? Inilah daftar Topik yang bisa
Anda temukan:
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1. Pelayanan Anak Umum: Berisi berbagai tulisan yang membahas tentang
pelayanan dan pendidikan Kristen untuk anak secara umum, misalnya tentang
pendidikan anak, psikologi anak, dll.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/01/
2. Pelayanan Sekolah Minggu: Sekolah Minggu merupakan bagian penting dari
pelayanan anak yang dilakukan di Gereja. Hal-hal yang membahas tentang
pelayanan Sekolah Minggu baik yang menyangkut sejarah, visi dan misi Sekolah
Minggu maupun hal-hal umum misalnya tentang kelas Sekolah Minggu,
hubungan Sekolah Minggu dan gereja, dll. dapat Anda jumpai di topik ini.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/02/
3. Guru - Pendidik: Guru merupakan pemegang peranan utama dalam pelayanan
anak. Semua bahasan penting tentang kriteria, peranan dan tanggung jawab
pendidik/guru serta hal-hal lain tentang guru/pendidik dikelompokkan dalam topik
ini.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/03/
4. Anak - Murid: Berisi berbagai tulisan yang membahas tentang pengenalan akan
murid/anak, karakter anak, dan hal-hal lain yang berhubungan dengan
murid/anak.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/04/
5. Metode dan Cara Mengajar: Dalam kelompok topik ini ada berbagai tulisan yang
membahas tentang metode mengajar dan hal-hal yang berhubungan dengan
tugas dan ketrampilan mengajar.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/05/
6. Kurikulum - Pedoman Mengajar: Berisi bahan-bahan seputar kurikulum
pelajaran, khususnya pengajaran di Sekolah Minggu dan juga buku-buku
pedoman yang dipakai untuk mengajar.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/06/
7. Fasilitas Pelayanan Anak: Berisi bahasan tentang fasilitas yang dipakai dalam
mengajar maupun penyelenggaraan administrasi baik di Sekolah Minggu atau
pelayanan anak secara umum.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/07/
8. Penginjilan Anak - Misi Anak: Dalam kelompok topik yang sangat penting ini
Anda dapat menjumpai berbagai tulisan yang menolong guru untuk memiliki
fokus dalam mewujudkan visi menjangkau anak- anak bagi Kristus.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/08/
9. Pengajaran - Doktrin: Berisi berbagai tulisan yang berhubungan dengan
pengajaran iman Kristen dan praktek hidup baru dalam Kristus bagi anak-anak.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/09/
10. Doa - Musik - Ibadah: Berisi berbagai tulisan yang membahas seputar topik doa,
musik atau ibadah, khususnya dalam hubungannya dengan pelayanan anak dan
Sekolah Minggu.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/10/
11. Program Khusus Anak: Dalam topik ini banyak bahasan tentang bermacammacam program khusus yang dapat diselenggarakan baik di Sekolah Minggu
atau pun pelayanan anak lain.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/11/
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12. Perayaan Hari Raya Kristen: Berisi berbagai tulisan dan bahan pengajaran yang
dapat digunakan untuk mengisi perayaan Hari- hari Raya Kristen, misalnya
Natal, Paskah, Kenaikan Kristus, Pentakosta, dan sebagainya.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/12/
13. Aktivitas dan Ketrampilan Anak: Banyak sekali ide-ide kegiatan, ketrampilan dan
permainan yang cocok untuk dipakai di SM atau pelayanan anak yang dapat
Anda jumpai di kelompok topik ini.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/13/
14. Literatur untuk Anak: Berisi tulisan-tulisan yang membahas pentingnya literatur
untuk anak, bagaimana mendorong anak untuk senang membaca buku dan
literatur yang cocok untuk anak.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/14/
15. Organisasi Pelayanan Anak: Informasi umum tentang organisasi/
yayasan/lembaga yang memfokuskan diri pada pelayanan anak di Indonesia.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/15/
16. Sudut untuk Anak: Tulisan untuk anak berupa karangan (pendek/ panjang)
dengan berbagai topik bahasan yang ditulis dengan bahasa yang mudah
dipahami anak.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/16/
17. Kesaksian Guru: Berisi berbagai kesaksian guru yang dapat mendorong,
menguatkan, dan memberi ide bagi guru-guru lain dalam melayani Tuhan.
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/17/
18. Humor: Anda ingin humor-humor segar yang bertemakan guru atau anak?
Segera akses alamatnya di:
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/18/

Uraian di atas tadi adalah pembagian bahan berdasarkan "Topik". Lalu, bagaimana jika
Anda ingin mencari bahan-bahan tulisan yang berdasarkan jenis tulisannya saja?
Jangan kuatir, telah tersedia pembagian berdasarkan "Tipe Bahan". Mari kita masuk
sama-sama.
Wow, ternyata dalam Situs PEPAK Anda dengan mudah dapat melihat bahan-bahan
yang tersedia berdasarkan tipe-tipe bahan:
==> http://www.sabda.org/pepak/tipe/ [Tipe Bahan]
1. Artikel: Berupa tulisan yang umumnya berbentuk esai dengan topik tertentu.
Artikel-artikel apa saja yang bisa Anda dapatkan dalam Situs PEPAK? Silakan
mengaksesnya pada alamat:
==> http://www.sabda.org/pepak/artikel/
2. Tips: Berupa tulisan pendek yang mengacu pada saran-saran singkat dalam
hubungannya dengan mengajar. Jika Anda ingin segera mengetahui manfaat
dari tips-tips yang ada dalam Situs PEPAK, langsung kunjungi alamat:
==> http://www.sabda.org/pepak/tips/
3. Bahan Mengajar: Berupa tulisan yang disusun untuk disampaikan sebagai bahan
mengajar di kelas. Pokok bahasannya bermacam- macam. Silakan akses alamat
ini:
==> http://www.sabda.org/pepak/pelajaran/
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4. Bahan Pelatihan dan Seminar: Berupa bahan seminar atau pelatihan untuk guru.
Anda pasti tertarik, bukan? Nah, kunjungi alamatnya di:
==> http://www.sabda.org/pepak/pelatihan/
5. Buku: Berupa buku online sehingga Anda dapat membaca buku tersebut
langsung secara online di PEPAK.
==> http://www.sabda.org/pepak/buku/
Bagaimana? Sudah tidak sabar untuk segera berselancar? Tunggu dulu! Masih ada
informasi-informasi lain yang perlu Anda ketahui sebelum Anda berselancar di Situs
PEPAK. Di antaranya adalah informasi tentang milis-milis pendukung Situs PEPAK,
yaitu Milis Publikasi e-BinaAnak dan Milis Diskusi e-BinaGuru. Informasi apa saja yang
perlu Anda ketahui di dua bagian ini?
•

e-BINAANAK

==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/
Ketika memasuki halaman ini, Anda langsung bisa mengakses edisi terbaru dari
Publikasi e-BinaAnak. Bahkan, untuk mempermudah pengunjung mencari informasi
yang dibutuhkan, pada halaman ini tersedia fasilitas: "Cari di e-BinaAnak". Anda bisa
memasukkan kata- kata kunci yang Anda cari di kotak yang tersedia, maka hasilnya
Anda akan mendapatkan edisi-edisi e-BinaAnak yang memuat kata-kata kunci yang
Anda masukkan.
Fasilitas apa lagi yang Anda bisa dapatkan pada halaman ini?
1. Baca e-BinaAnak: Anda dapat membaca edisi-edisi terbaru dari e-BinaAnak
ketika Anda mengakses tombol ini.
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/edisi/
2. Arsip: Anda bisa melihat kembali semua edisi e-BinaAnak yang pernah
diterbitkan melalui bagian ini, dan tinggal pilih edisi berapa yang Anda ingin lihat.
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/arsip/
Anda dapat juga langsung menuju ke nomor edisi tertentu dengan mengakses
alamat berikut ini (contoh e-BinaAnak edisi 129):
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/arsip/129
3. Kirim ke Email Anda: Jika Anda ingin mendapatkan edisi tertentu e-BinaAnak via
e-mail, silakan masuk ke halaman ini. Pilihlah edisi berapa yang Anda ingin
dapatkan, dan masukkan alamat e-mail Anda dalam kotak yang sudah
disediakan di halaman:
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/download/
4. Berlangganan: Apakah Anda ingin berlangganan e-BinaAnak? Silakan daftarkan
diri Anda di halaman ini. Di dalamnya tersedia form berlangganan yang harus
Anda isi dengan nama dan alamat e-mail Anda.
==> http://www.sabda.org/gratis/002/?id=0701000107
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5. FAQ: Ingin tahu lebih banyak tentang e-BinaAnak? Silakan berkunjung ke
halaman FAQ di alamat:
==> http://www.sabda.org/pepak/faq/#ba
•

e-BINAGURU

==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaguru/
Di halaman ini Anda dapat mengakses rangkuman diskusi terbaru dari e-BinaGuru.
Tersedia juga fasilitas "Cari di e-BinaGuru", jika ada topik-topik diskusi tertentu yang
ingin Anda dapatkan.
Apa lagi yang ada di halaman e-BinaGuru ini? Silakan simak penjelasannya di bawah
ini.
1. Baca e-BinaGuru: Bagian ini akan menampilkan rangkuman terbaru topik diskusi
e-BinaGuru.
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaguru/edisi/
2. Arsip: Anda dapat melihat daftar arsip rangkuman diskusi dari e-BinaGuru pada
halaman ini. Silakan akses alamat:
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaguru/arsip/
3. Bergabung: Apabila Anda ingin bergabung dengan rekan-rekan guru lainnya
dalam milis e-BinaGuru, silakan daftarkan diri Anda dengan mengisi form
bergabung/subscribe.
==> http://www.sabda.org/gratis/002/?id=0701000107
4. FAQ: Pertanyaan-pertanyaan tentang e-BinaGuru dan jawabannya bisa Anda
dapatkan dalam FAQ e-BinaGuru. Alamatnya ada di:
==> http://www.sabda.org/pepak/faq/#bg
Yap, itu tadi penjelasan tuntas tentang e-BinaAnak dan e-BinaGuru. Masih ada
informasi lain yang perlu Anda ketahui, yaitu informasi yang Anda akan akses melalui
menu-menu di bagian bawah dari Halaman Utama. Apa saja menu-menu tersebut?
Berikut rinciannya:
•

•

•

•

Tentang Kami
==> http://www.sabda.org/pepak/tentang/
Informasi tentang apa dan siapa di balik Situs PEPAK.
Kontak Kami
==> http://www.sabda.org/pepak/kontak/
Informasi alamat e-mail jika Anda ingin mengontak Tim PEPAK.
Buku Tamu
==> http://www.sabda.org/pepak/buku_tamu/?situs=pepak
Bagi Anda yang berkunjung, silakan mengisi form Buku Tamu yang tersedia dan
jangan lupa memberikan saran, kesan, dan masukan- masukan yang berguna
bagi perkembangan Situs PEPAK.
Promo
==> http://www.sabda.org/pepak/promo/
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•

•

•

•

Jika Anda ingin memperkenalkan Situs PEPAK ke rekan-rekan lain, silakan isi
form ini.
Links
==> http://www.sabda.org/pepak/link/
Review beberapa sumber informasi (situs-situs) yang berisi materi tentang
pelayanan anak atau Sekolah Minggu. Anda juga bisa mendapatkan banyak
alamat situs seputar pelayanan anak lewat halaman ini.
FAQ
==> http://www.sabda.org/pepak/faq/
Pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan tentang Situs PEPAK dan jawabanjawabannya.
Sumber
==> http://www.sabda.org/pepak/sumber/
Halaman ini menyajikan indeks semua sumber bahan yang telah dimuat di Situs
PEPAK.
Info Anda
==> http://www.sabda.org/pepak/info/
Di sini Anda bisa melihat pengumuman terbaru tentang pelayanan anak. Bahkan,
jika Anda mempunyai rencana kegiatan yang ingin dipublikasikan, Anda bisa
memanfaatkan fasilitas di halaman ini.

Makin penasaran? Wah, nampaknya Anda harus cepat-cepat mengarahkan browser
Anda ke alamat situs ini. Dijamin Anda akan puas dengan banyaknya informasi yang
tersedia di sana. Jika Anda mendapat berkat dari Situs PEPAK ini, jangan lupa berikan
alamat Situs PEPAK ini ke teman-teman Anda yang terlibat dalam pelayanan anak atau
Sekolah Minggu. Kami yakin mereka pun akan mendapat banyak berkat. Selamat
berkunjung!

Jelajah Situs Manca
•

A Kid's Heart

Dalam Situs A Kid's Heart ada bermacam-macam ide kreatif yang bisa dipakai untuk
pelayanan anak. Menu-menu yang tersedia adalah "Preschool", "Bible", "Christian",
"Greeting Cards", "Lesson Plans", "Worksheets", "Phonics", "Graphics", "Kids Crafts",
"Holidays", "Sunday School", "Flowers", "Roses", "Angel", "Clip Art", "Games",
"Educational Videos", dan masih banyak lagi. Ada link khusus untuk guru-guru Sekolah
Minggu di "Sites for Teachers", permainan- permainan dalam "Angels for Angela", caracara memahami Alkitab dengan cara yang lebih interaktif di kolom "Bible", juga
pengenalan lingkungan untuk pra sekolah dalam "SunShine Room". Nah, tunggu apa
lagi, silakan datang ke situs ini.
==> http://akidsheart.com
•

Young Resources
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Situs Young Resources mencoba menjadikan dirinya sebagai sumber materi untuk
pelayanan anak gereja dan kelompok sel ataupun pelayanan anak jenis lainnya. Menu
yang ditawarkan di situs ini dibagi menjadi 4 bagian. Pertama, bagian yang berisi menu
"Shop". Kedua, bagian yang menyuguhkan menu "Biblestart", "Earlystart", "Jesus
Cards", "Children in Revival", "Pass It On", "Spying Out the Land", "Talk about Jesus",
"Young Resources Pen", dan "Your Father". Ketiga, bagian yang isinya tentang "Online
Order Form", "Young Resources Explained", "Graeme Young", "Contact Young
Resources", "Christian Links", dan "News". Yang terakhir, bagian yang memiliki menu
"Online Children's Ministry Manual". Di samping menyediakan berbagai referensi, situs
ini juga menyediakan banyak fasilitas dalam kegiatan pelayanan anak. Kunjungi
situsnya di :
==> http://www.youngresources.co.uk/

Get the Fresh
Update Situs PEPAK
==> http://www.sabda.org/pepak/
Bagi Anda yang sudah sering berkunjung ke PEPAK mungkin Anda akan sedikit terkejut
melihat tampilan terakhir Situs PEPAK. Ya, Jumat kemarin (25/7/03) Situs PEPAK
mengalami beberapa renovasi. [Catatan: Review tentang Situs PEPAK dalam kolom
Jelajah Situs di atas adalah sesuai dengan hasil renovasi tersebut.]
Perubahan yang dilakukan antara lain: melakukan restrukturisasi dalam Topik dan Tipe
Bahan, penambahan menu tentang Situs dan Milis YLSA, dan yang paling utama
adalah penambahan bahan yang cukup banyak (20 file). Berikut beberapa artikel
menarik dan buku online yang ditambahkan:
•

•
•

Artikel: Nilai Kehidupan di Masa Kandungan, Pemikiran Sekitar Metode
Mengajar, Pengenalan Tuhan pada Anak Dimulai dari Orangtua, Mengajari Anak
untuk Bertanggung Jawab, dll.
Buku : Materi Pengajaran Batita.
Tips : Bidang Kemampuan Guru

Penambahan lain adalah dipasangnya form interaksi dengan pengunjung di Halaman
Utama, khususnya bagi mereka yang ingin menyumbangkan bahan untuk dipasang di
Situs PEPAK. Partisipasi Anda akan disambut dengan gembira!
Kiriman: Tim Redaksi Situs PEPAK
Redaksi:
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka
informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada
saat kami menuliskan reviewnya.
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Seputar Milis
Milis Diskusi
Milis e-Binaguru

Milis Diskusi e-BinaGuru adalah wadah dimana melalui milis ini para guru Sekolah
Minggu dapat saling berbagi pengalaman dan berdiskusi mengenai pelayanan mereka
dan bersama-sama saling menunjang bagi kemajuan pelayanan anak. Milis ini sangat
berguna bagi Anda para aktivis pelayanan anak. Keanggotaan milis ini bersifat terbuka
bagi semua denominasi gereja sehingga setiap orang bisa turut bergabung. Ingin
menambah pengalaman Anda dalam pelayanan Anak? Silakan bergabung di milis yang
memiliki 556 anggota ini.
==> <subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org> [Berlangganan]
==> <owner-i-kan-BinaGuru@xc.org> [Owner]

Milis Publikasi
e-BinaAnak
e-BinaAnak adalah publikasi mingguan yang memiliki anggota hampir 3000 pelanggan,
yang khusus diterbitkan untuk menolong dan memperlengkapi guru-guru Sekolah
Minggu/pelayan anak dengan bahan- bahan yang dapat dipakai untuk meningkatkan
kualitas pelayanan mereka. Jika Anda, para guru-guru Sekolah Minggu atau pelayan
anak sering kesulitan mencari ide untuk renungan/permainan/kegiatan bersama anakanak, sebaiknya Anda berlangganan milis ini karena di e-BinaAnak ini Anda bisa
mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Caranya dengan mengirimkan email ke alamat
berikut:
==> <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org> [Berlangganan]
==> <owner-i-kan-BinaAnak@xc.org> [Owner]
==> http://www.sabda.org/binaanak/ [Situs]
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/ [Arsip]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/ [Arsip]

Stop Press
Program Doctor of Theological in Mission
Dalam rangka peningkatan kualitas dan kapasitas para pemimpin Gereja, lembagalembaga gerejawi dan dosen-dosen Sekolah Teologi, Konsorsium Program
Pascasarjana Kristen (KPKK) bekerja sama dengan School of World Mission, Fuller
Theological Seminary menyelenggarakan program pendidikan Strata 3 (Doctoral).
Program yang ditawarkan : Doctor of Theological in Mission. Syarat:
1. Memiliki gelar Master,
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2. Memiliki 30 SKS bidang misiologi pada program Master.
(Jika belum, harus mengikuti program pradoktoral terlebih dahulu.)

Waktu pendaftaran : April Juli 2003 Pembelian Formulir Pendaftaran: <bre>(setiap jam
kerja : Senin Jumat, jam 08.30 17.00) Awal Tahun Akademik : Agustus 2003
Jika Anda ingin bergabung atau mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan
menghubungi :
Telp. : 022-7317595, Faks.: 022-7319329
E-mail : ccs-kppk@bdg.centrin.net.id

Ulasan Dunia Internet:Bagaimana Melayani Anak?
Cuplikan artikel "Bagaimana Melayani Anak" berikut ini kami ambil dari salah satu
artikel yang terdapat di Situs PEPAK di alamat:
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/029/
Silakan menyimaknya, karena kami yakin akan membuka wawasan kita semua untuk
dapat terlibat dalam melayani anak di manapun Anda berada.
-- cut -- Ada banyak hal yang dapat dijangkau dan dikerjakan oleh banyak pribadi
maupun lembaga Kristen, yang mungkin selama ini tidak ter"cover" oleh pelayanan
Sekolah Minggu pada umumnya.
Sebagai contoh, ada beberapa lembaga Kristen yang mengkhususkan diri pada suatu
bidang pelayanan tertentu, sehingga seluruh konsentrasi tenaga, biaya, dan sumber
daya lainnya dapat lebih dioptimalkan. Bidang pelayanan yang digeluti bisa berupa
penyediaan literatur rohani untuk anak (renungan harian, majalah, buku, komik, dsb.).
Bidang pelayanan lain, misalnya: pelayanan di bidang multimedia dan audio-visual
(menyediakan kaset, video, VCD, pemutaran film, dsb.), atau pengadaan materi,
training, dan berbagai alat bantu untuk menunjang aktivitas Pelayanan Anak.
Sebagai pribadi, Anda juga dapat terlibat dalam berbagai bentuk aktivitas Pelayanan
Anak. Bahkan bagi Anda hal ini dapat dimulai dari dalam rumah Anda sendiri. Anda
dapat membuka pintu rumah untuk anak-anak di lingkungan sekitar Anda. Entah itu
dengan menyediakan buku bacaan rohani, menyediakan tempat berkumpul dan
bermain bersama, memberikan bimbingan belajar gratis, mengundang anak
gelandangan atau anak panti asuhan untuk makan bersama sambil membagikan kasih
Tuhan, dan lain sebagainya.
Anda dapat dipakai Tuhan untuk menjangkau anak-anak agar mereka mengenal kasih
Tuhan Yesus Kristus serta menerima keselamatan dari-Nya. Tuhan tidak membutuhkan
orang-orang luar biasa untuk pekerjaan-Nya, Tuhan hanya membutuhkan orang-orang
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biasa yang menyediakan dirinya untuk dipakai sebagai alat yang luar biasa di tanganNya.
Bersediakah Anda menjawab panggilan Tuhan ini? Kiranya Tuhan menyertai dan
memberkati Anda di dalam melayani anak-anak!
/Tim Redaksi e-BinaAnak

Situs Yang Memuat Info Tentang Sekolah Minggu Di Gereja
Memang tidak banyak situs Kristen berbahasa Indonesia yang khusus mengupas
masalah pelayanan anak. Hal ini mungkin disebabkan karena pelayanan anak belum
mendapat tempat dan perhatian yang semestinya di kalangan masyarakat Kristen
Indonesia. Situs-situs yang kami temukan berikut ini didalamnya terdapat beberapa
halaman yang membicarakan tentang pelayanan anak. Silakan disimak.
•

Sekolah Minggu -- GBI Bethany Surabaya

Lewat halaman Sekolah Minggu di situs Gereja ini kita bisa mengetahui arti pentingnya
sebuah Sekolah Minggu, dan juga program pelayanan anak Sekolah Minggu yang ada
di GBI Bethany ini. Nah, jika butuh referensi, coba Anda kunjungi alamatnya di:
==> http://www.bethanygraha.org/add-on/sundayschool.asp.html
•

Sekolah Minggu -- Gereja Reformed Injili Indonesia Singapura (GRIIS)

Gereja Reformed Injili Indonesia Singapura (GRIIS) melaksanakan kegiatan Sekolah
Minggu dengan tujuan untuk membawa anak-anak sedari usia dini untuk datang kepada
Tuhan Yesus dan mengalami pertobatan. Oleh karena itu di dalam situs gerejanya
ditampilkan halaman khusus untuk Sekolah Minggu. Meskipun di dalam halaman
Sekolah Minggu tersebut hanya berisi artikel dan informasi seputar pelayanan anak di
GRIIS namun materi tersebut dapat berguna untuk disimak bagi para pelayan anak lain.
==> http://www.grii-singapore.org/sminggu.asp

Surat Anda
Dari: sysop@
>Dear ICW,
>Puji Tuhan atas terbitnya lagi ICW karena melalui bulletin ini
>saya yakin akan banyak mendapat referensi yang saya butuhkan.
>Saat ini saya sangat membutuhkan informasi mengenai link2 yang
>berkaitan dengan khotbah dalam bentuk audio berbahasa Indonesia
>baik itu format streaming maupun download. Bagi ICW maupun para
>pembaca ICW yang tahu informasi tsb, tolong kirimkan ke alamat
>mail saya. Terima kasih.
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>God Bless,
>Wiseno

Redaksi:
Terima kasih atas kesetiaan Anda. Kami telah mengirim beberapa alamat seperti yang
Anda butuhkan. Semoga membantu Anda untuk terus giat melayani Tuhan. Nah, bagi
para pembaca ICW yang lain, apakah Anda memiliki informasi yang dibutuhkan Sdr.
Wiseno ini? Silakan kirimkan kepada Redaksi ICW dan kami akan menyalurkannya
kepada Sdr. Wiseno.
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ICW 1005/Agustus/2003: Edisi Khusus C31
dan Pelayanan Konseling
Salam Kasih
Kita patut menaikkan syukur kepada Tuhan karena pada awal bulan Agustus 2003 ini,
telah diluncurkan Situs C3I (Christian Counseling Center Indonesia) yang akan menjadi
pusat sumber informasi online dan gratis bagi masyarakat Kristen Indonesia.
Kemunculan Situs C3I yang sudah sangat ditunggu-tunggu ini diharapkan dapat
menjawab kebutuhan para konselor Kristen akan bahan-bahan konseling. Situs C3I
yang akan menjadi Pusat Sumber Informasi Konseling Kristen secara online ini
bertujuan untuk menyediakan bukan hanya pengetahuan dasar tentang konseling,
sesuai dengan mottonya "Menolong dan Melengkapi", tapi juga menyediakan berbagai
bahan referensi untuk memperkaya pengetahuan tentang pelayanan konseling.
Selain Situs C3I, kami juga menyajikan beberapa situs Kristen bahasa Inggris yang
menyediakan materi "Konseling", termasuk situs-situs yang menyajikan pelayanan
konseling, baik lewat email maupun telephone hotline. Informasi ini pasti akan sangat
berguna bagi Anda yang sedang membutuhkan bantuan menyelesaikan masalah hidup,
baik bagi teman maupun diri sendiri.
Nah, selamat berselancar ....

aku berjalan dalam lembah kekelaman,
“ "Sekalipun
aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku;
gada-Mu dan tongkat-Mu,
itulah yang menghibur aku."

—(Mazmur 23:4)—

”

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+23:4 >
Redaksi
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Jelajah Situs

EDISI KHUSUS
SITUS C3I (CHRISTIAN COUNSELING CENTER INDONESIA)
==> http://www.sabda.org/c3i/
Siapa saja bisa mendapatkan masalah, tetapi tidak setiap orang siap untuk
menghadapinya sendiri. Banyak orang Kristen mengharapkan pertolongan dari
pendeta/hamba Tuhan atau orang Kristen lain yang dirasa lebih dewasa, atau bahkan
kalau perlu dari kaum profesional. Situs Christian Counseling Center Indonesia (C3I) ini
dibangun dengan tujuan untuk menjawab kebutuhan ini, yaitu ikut serta
mengembangkan pelayanan konseling Kristen di Indonesia. Adapun wujudnya adalah
dengan menyediakan bahan-bahan konseling Kristen yang bermutu dan alkitabiah agar
setiap orang Kristen yang terbeban untuk menolong orang lain dapat belajar dan
memperlengkapi diri.
Ingin tahu lebih banyak tentang isi Situs C3I ini? OK, mari kita langsung saja menyimak
deskripsi singkat tentang garis besar struktur Situs "C3I". Melalui halaman "Utama"
Situs C3I, semua menu telah tersaji dengan lengkap. Menu-menu tersebut disusun
berdasarkan 2 pembagian kategori. Pembagian pertama adalah berdasarkan "tipe
bahan", yaitu menu bagian atas yang tersaji dalam bar horisontal. Sedangkan
pembagian kedua adalah berdasarkan tema/topik, yaitu menu yang tersaji dalam bar
menurun, bagian kiri.
Penjelasan pembagian menu berdasarkan tipe bahan:
•

MATERI KONSELING
==> http://www.sabda.org/c3i/dasar.php?idt=2

Bagian ini menampilkan sebanyak 21 artikel menyangkut pemahaman seputar teori
konseling Kristen secara umum, antara lain 'Proses Konseling Kristen', 'Jenis/Bentuk
Konseling', dan masih banyak lagi.
•

ARTIKEL
==> http://www.sabda.org/c3i/artikel.php?idt=3

Khusus di bagian Artikel ini, terdapat 166 artikel sehubungan dengan pembimbingan
konseling secara lebih praktis, misalnya tentang 'Pernikahan', 'Peran Ayah', 'Keyakinan
Diri', dsb.
•

ONLINE BOOKS
==> http://www.sabda.org/c3i/buku.php?idt=5

55

ICW 2003

Sudah tersedia tiga buku yang bisa Anda akses secara online yang tersaji di bagian ini,
yaitu: (1) Kursus Pelayanan Pribadi; (2) Buku Pegangan Pelayanan; dan (3) 200 Topik
Penting.
•

TIPS
==> http://www.sabda.org/c3i/tips.php?idt=4

Tips-tips praktis untuk melakukan pelayanan konseling tersedia di bagian ini. Ada 36
tips yang bisa Anda akses, antara lain: 'Menghindari Perceraian', 'Etika Konseling
Melalui Telepon', dan masih banyak tips lainnya.
•

BIMBINGAN ALKITAB
==> http://www.sabda.org/c3i/bimbingan.php?idt=6

Sesuai dengan namanya, bagian ini berisi tentang bimbingan Alkitab dalam
melaksanakan pelayanan konseling. Simaklah 37 sajian yang tersedia.
•

TELAGA
==> http://www.sabda.org/c3i/telaga.php?idt=7

Bagian ini menampilkan ringkasan kaset rekaman TELAGA yang terdapat dalam setiap
terbitan publikasi e-Konsel (simak deskripsinya di kolom Milis Publikasi). Adapun
TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga) adalah sebuah program pelayanan untuk
radio yang diselenggarakan oleh LEMBAGA BINA KELUARGA KRISTEN (LBKK).
Fokus pelayanan mereka adalah untuk memberi pembinaan kepada keluarga Kristen.
•

TANYA-JAWAB
==> http://www.sabda.org/c3i/tanyajwb.php?idt=8

Ada sebanyak 29 pertanyaan beserta jawabannya yang dapat menolong kita mengatasi
masalah hidup kita sendiri atau orang lain.
Penjelasan pembagian menu berdasarkan tema:
Untuk mempermudah pencarian, maka selain tersedia pembagian berdasarkan tipe
bahan, Anda juga dapat mengakses seluruh materi dalam Situs C3I ini berdasarkan
temanya. Nah, berikut ini daftar tema penting yang tersedia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Anak/Parenting
Remaja/Pemuda
Keluarga
Pranikah/Pernikahan
Perceraian
Pendidikan Konseling
Pekerjaan/Karier
Komunikasi
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9. Karakter/Kepribadian
10. Pelayanan/Gereja
11. Masalah Hidup
12. Masalah Rohani

Apakah Anda memerlukan informasi tentang pelayanan hotline konseling? Atau alamat
tentang situs-situs konseling lainnya? Situs C3I tidak lupa menyediakan informasi
lengkap untuk Anda. Klik langsung bagian-bagian berikut ini:
•

DAFTAR ALAMAT KONSELING
==> http://www.sabda.org/c3i/almt_kons.php Di bagian ini Anda bisa menemukan
alamat-alamat hotline konseling yang bisa dihubungi.

•

LINK KE SITUS TERKAIT
==> http://www.sabda.org/c3i/terkait.php Beberapa alamat situs konseling
tersedia di bagian ini, baik dalam bahasa Indonesia maupun Inggris.

•

LINK KE SITUS DAN MILIS YLSA
==> http://www.sabda.org/c3i/sit_mil.php Jika Anda memerlukan informasi lebih
luas tentang kekristenan dalam dunia internet, silakan berkunjung ke bagian ini
karena bagian ini menampilkan link ke situs-situs dan milis-milis YLSA.

•

LINK KE ARSIP e-KONSEL
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/ Link ini mengantar Anda untuk
membaca semua arsip publikasi e-Konsel yang telah diterbitkan oleh C3I.

Selain menu-menu tersebut, bagi Anda yang berkecimpung di dunia pelayanan
konseling, atau mengetahui banyak tentang pelayanan konseling, bisa pula ikut terlibat
dalam pengembangan Situs C3I. Bagaimana caranya? Di halaman "Utama" disediakan
'Form Kiriman Tulisan' yang bisa Anda isi. Selain itu, tersedia juga 'Form Komentar'
yang ada di deretan menu bagian bawah. Melalui form ini, para netters bisa
memberikan masukan/informasi/kritik yang bisa berguna bagi pengembangan Situs C3I.
Lalu, bisakah berkonsultasi melalui situs ini? Wah, ya, bisa, dong. Anda bisa
membagikan masalah Anda lewat menu "Konseling". Silakan isi formnya dan kirimkan
ke C3I.
Nah, itu tadi uraian lengkap tentang C3I. Masih ada beberapa menu lain seperti : "FAQ",
"Mitra", "About" dan "Ucapan Terima Kasih", yang akan membawa Anda lebih mengenal
C3I dan siapa di balik C3I. Kami tidak akan berpanjang lebar lagi, karena kami yakin,
Anda sudah tidak sabar untuk langsung berkunjung ke situs ini. Selamat berkunjung,
dan kami doakan kiranya bahan-bahan yang Anda dapatkan di Situs C3I ini akan
menolong Anda menjadi konselor-konselor Kristen yang handal dan alkitabiah. Oh, ya.
Jangan lupa mengisi Buku Tamunya, ya dan berikan kesan dan masukan-masukannya.
Chaoooo ....
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Jelajah Situs Manca
•

Christian Counceling Center

Situs ini menyediakan berbagai referensi yang dapat dipakai untuk membantu
mengatasi setiap permasalahan hidup. Pada bagian frontpage-nya hanya akan Anda
jumpai menu-menu seperti "Services", "About Us", "Helping You", dan "Contact Us".
Tetapi melalui menu- menu itu Anda akan diajak untuk masuk ke bagian-bagian yang
lebih penting tentang konseling. Seperti misalnya dalam "Services" Anda akan
menjumpai menu "Counseling Services", "Consulting Services", "Educational Services",
dan "Outreach Services".
==> http://www.gospelcom.net/counsel/
•

Online Guidance

Dalam Situs Online Guidance Anda dapat memperoleh beberapa artikel seputar
konseling yang telah dibagi menjadi beberapa topik, seperti "Aging", "Anger", "Divorce",
dll. Melalui setiap artikel itu, akan ditunjukkan kepada Anda beberapa ayat Alkitab
sebagai rujukan. Menarik bukan? Silakan kunjungi situsnya.
==> http://www.gospelcom.net/guidance/
•

A Christian Counselor

Dengan mengambil motto dari Galatia 6:2, situs ini akan membantu Anda yang sedang
mengalami problema hidup. Di dalamnya tersedia berbagai artikel, renungan, doa, dan
lain-lain yang akan menguatkan Anda. Hal yang menarik dari situs ini adalah adanya
keyakinan bahwa setiap orang bisa menjadi konselor, dan tidak perlu bergantung pada
seorang yang profesional, sebab Tuhan juga berkuasa menolong kita langsung atas
setiap masalah kita. Oh ya, di dalam situs ini ternyata juga ada beberapa artikel yang
berbahasa Indonesia. Silakan berkunjung dan dapatkan manfaat yang besar.
==> http://achristiancounselor.com
•

Focus on The Family

Mempunyai keluarga yang sehat dan harmonis tentulah menjadi idaman setiap orang.
Namun untuk mencapai hal itu mungkin tidaklah mudah bagi sebagian orang. Nah, situs
ini akan menolong kita untuk mewujudkan keinginan akan keluarga yang harmonis
tersebut. Hal ini tidak berarti bahwa situs ini hanya diperuntukkan bagi orang yang
sering mengalami masalah keluarga tetapi lebih kepada bagaimana membangun
sebuah keluarga yang sehat. Dapatkan berbagai artikel yang akan membantu kita
memahami arti sebuah keluarga melalui menu-menu seperti "Focus on Your Child",
"Parents' Place", "Your Family's Health", "Heritage Builders", "Single Parents" di bagian
"Parents"; ataupun "Husbands & Wives", "Renewing the Heart", "Focus Over Fifty" di
bagian "Men/Women". Cepat-cepat arahkan browser Anda ke:
==> http://www.family.org/
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Peacemaker Ministries

Menjadi pembawa damai tidaklah selalu mudah. Seringkali konflik muncul di saat yang
tidak kita harapkan. Nah, Situs Peacemaker Ministries ini menampilkan beberapa artikel
seputar konflik. Di dalamnya kita akan belajar tentang bagaimana mengatasi masalah
yang muncul dengan cara-cara yang sehat. Anda bisa mengeksplorasinya di bagian
"Biblical Peacemaking", "Peacemaking in The Church", "Peacemaking in The Family",
serta "Peacemaking Around The World". Berikut adalah alamat yang perlu Anda
kunjungi:
==> http://peacemakerministries.org/
Redaksi:
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka
informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada
saat kami menuliskan reviewnya.

Get the Fresh
PESTA Online
==> http://www.sabda.org/pesta/
Sebuah terobosan baru bagi pelayanan Kristen di Indonesia telah dilakukan dengan
diluncurkannya sebuah situs yang berisi bahan kursus Teologia online, yang diberi
nama "PESTA Online". Situs ini merupakan pengembangan dari Kursus PESTA
(Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) yang pernah cukup banyak menarik
animo masyarakat Kristen di Indonesia.
Kami yakin banyak pembaca ICW yang sudah kenal Kursus PESTA. Informasi tentang
program PESTA ini pernah dimuat dalam Publikasi ICW edisi 101 dan 059 yang bisa
diakses di alamat:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/101/
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/059/
Program PESTA yang terdahulu dijalankan lewat sistem I-KAN, dimana peserta
mengikuti Kursus PESTA Kelas Virtual via e-mail. Nah, melihat banyaknya permintaan
untuk mendapatkan bahan Kursus PESTA ini, maka sekarang diselenggarakan
Program PESTA via Web, yang selanjutnya akan disebut Situs "PESTA Online".
Situs "PESTA Online" menawarkan berbagai keunggulan dan kenyamanan. Melalui
situs ini Anda bisa mendapatkan bahan-bahan kursus Teologia secara gratis. Sistem
infrastruktur yang dipakai, yaitu Claroline,
==> http://www.claroline.net/
memberi kemudahan bagi pengunjung untuk bisa melakukan registrasi sendiri dan
dilengkapi fasilitas download yang mudah. Tersedia juga "student log" bagi masing59
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masing peserta yang telah terdaftar sehingga setiap aktivitas peserta terekam dan
tersimpan dengan baik.

Tentu saja keberadaan situs ini tidak hanya dikhususkan untuk keperluan belajarmengajar. Selain untuk melengkapi diri sendiri dengan pengetahuan pokok-pokok Iman
Kristen, bahan-bahan yang disediakan di "PESTA Online" bisa juga digunakan
bersama-sama untuk kelompok PA atau kelompok sel.
Anda tertarik untuk berkunjung? Selamat berkunjung, dan jangan lupa memberikan
feedback/masukan agar pelayanan PESTA Online ini bisa lebih berkembang.

Seputar Milis
Milis Diskusi
ApiKatolik
ApiKatolik adalah milis diskusi evangelisasi yang bisa menguatkan iman. Anggota milis
ini bisa saling mengirimkan artikel, cerita, renungan, kesaksian, dll. dan
menanggapinya. Meskipun memakai slogan Katolik namun Forum ini terbuka untuk
umum. Melalui forum yang sampai saat ini memiliki sekitar 1705 anggota aktif ini, kita
bisa saling dikuatkan dan menguatkan dalam setiap pergumulan hidup kita. Nah, bagi
Anda yang ingin masuk dan bergabung dengan milis ini, silakan subscribe.
==> < ApiKatolik-subscribe@yahoogroups.com > [Bergabung]
==> < ApiKatolik-owner@yahoogroups.com > [Owner]
==> http://groups.yahoo.com/group/ApiKatolik

Milis Publikasi
e-Konsel
Publikasi e-Konsel adalah newsletter elektronik yang diterbitkan secara berkala setiap
dua minggu sekali (tanggal 1 dan 15) oleh Christian Counseling Center Indonesia (C3I)
dan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), melalui jaringan sistem I-KAN (Internet -Komputer Alkitab Network). e-Konsel diluncurkan guna mendukung dan
memperlengkapi pelayanan Situs C3I (lihat ulasannya di kolom Jelajah Situs) untuk
mensosialisasikan pelayanan konseling Kristen kepada masyarakat Kristen secara luas.
Melalui publikasi e-Konsel ini, Anda bisa mendapatkan berbagai bahan yang berupa
artikel, renungan, tips, dan informasi-informasi lain seputar konseling Kristen. Bahanbahan ini ditujukan untuk memperlengkapi para konselor, hamba-hamba Tuhan,
khususnya orang-orang Kristen awam baik yang ada di Indonesia maupun di luar
Indonesia yang terbeban dalam pelayanan konseling agar bisa memberikan konseling
yang Alkitabiah. Nah, bagi Anda yang tertarik dengan dunia konseling dan ingin
diperlengkapi, silakan berlangganan milis publikasi e-Konsel.
==> < subscribe-i-kan-konsel@xc.org > [Berlangganan]
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Stop Press
INFO KKR
STEMI (Stephen Tong Evangelistic Ministries International) akan menyelenggarakan
Kebaktian Kebangunan Rohani Jakarta 2003.
Pembicara : Dr. Stephen Tong
Tanggal : 3 - 7 September 2003
Stadion Utama Gelora Bung Karno,
Tempat
:
Senayan, Jakarta
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi:
Sekretariat KKR Jakarta 2003
Jl. Tanah Abang III/1, Jakarta Pusat
Telp. (021) 3855437 atau 3810912, Fax. (021) 3810920
e-mail: < kkrjkt2003@yahoo.com >
Situs: http://www.kkr-online.com
INFO FILM
Jika televisi Anda bisa menangkap Borobudur TV (channel 47 UHF), tiap minggu malam
(19.30 WIB) Anda disuguhi acara "Sinema Rohani". Nah, sekarang Anda pun dapat
memiliki film-film yang ditayangkan melalui program acara tersebut. Adapun juduljudulnya :
1. Air Mata Doa
2. Doni dan Paman Don
3. Pita Merah
4. Kereta Api Sorgawi
5. Maling Sepeda
6. Luka Tangan Mama
7. Akhir Zaman
8. Jerat Maut
9. Perang Santet
10. Tiada Jalan Lain
11. Tamu Istimewa
12. Pintu Sorga Api Neraka
13. Misteri Kematian
Informasi selengkapnya, silakan kontak alamat berikut :
==> < christop@indosat.net.id > atau langsung menghubungi:
Terang 2000
Departement Media Christopherus
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Jl. Sompok Lama 62 C
Tlp. (024) 8312162 Fax. (024) 8446048
Semarang

Ulasan Dunia Internet:Psikologi Sekuler dan Konseling
Kristen
Cuplikan artikel berikut ini diperoleh dari salah satu artikel yang tersaji di Situs C3I,
selamat menyimak!
Sadar atau tidak sadar, suka atau tidak suka, masing-masing kita mempunyai
"worldview", yang akan mempengaruhi cara kita melihat dunia, cara kita berpikir,
bertindak dan juga cara kita melakukan konseling. Oleh karena itu sebagai seorang
Kristen yang akan terjun dalam pelayanan konseling, kita harus sadar bahwa kita perlu
memahami terlebih dahulu apa yang membedakan antara Konseling Kristen dan
Konseling Sekular, karena hal-hal yang mendasari kedua pemahaman ini tidak sama.
Berikut ini adalah beberapa presuposisi (pra-anggapan) dasar yang membedakan
antara Konseling Sekular dan Konseling Kristen (Konseling Alkitabiah):
1. Orientasi dan Sumber Pengetahuan Konseling
Konseling Sekuler berorientasi pada manusia (anthropocentris) dan sumber
pengetahuan adalah berasal dari akal budi dan pengalaman manusia
(humanisme). Sedangkan Konseling Kristen berorientasi pada Tuhan
(theocentris), karena itu pengetahuan konseling bersumber dari Allah yang telah
menyatakan Diri-Nya kepada manusia. Oleh karena itu konselor Kristen percaya
bahwa melalui Alkitab Allah telah memberikan prinsip-prinsip bagaimana
seharusnya kita hidup.
2. Tujuan Konseling
Konseling Sekuler bertujuan untuk menolong orang yang dikonseling (konselee)
mendapatkan kebahagiaan hidup. Sebaliknya, konseling Kristen memiliki tujuan
utama agar konselee dapat hidup menyenangkan Tuhan, yaitu melakukan apa
yang Tuhan kehendaki sesuai dengan Firman- Nya. Ketaatan seseorang kepada
Tuhan dan Firman-Nya akan membuahkan kebahagiaan hidup yang sejati.
3. Prinsip Konseling
Konseling Sekuler mendayagunakan prinsip-prinsip yang lahir dari hikmat dan
filsafat manusia untuk menjawab semua kebutuhan- kebutuhan yang diingini
manusia. Prinsip-prinsip Konseling Kristen diberikan oleh Tuhan melalui Alkitab,
Roh Kudus yang tinggal dalam hati setiap orang percaya dan kuasa doa, agar
kehendak Tuhan jadi dalam hidup si konselee.
4. Kebenaran Moralitas
Kebenaran moralitas Konseling Sekuler ditentukan oleh situasi etika masyarakat
saat itu, yang dapat mengalami pergeseran- pergeseran atau perubahan.
Sedangkan Kebenaran moralitas Konseling Kristen berakar pada kebenaran
Alkitab yang tidak pernah luntur atau berubah.
Perbedaan-perbedaan di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa Konseling
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Kristen bukan merupakan salah satu pilihan alternatif dalam melakukan
konseling, tapi suatu keharusan yang tidak dapat ditawar karena hanya dengan
setia dan taat pada Tuhan dan Firman- Nyalah maka pelayanan konseling itu
disebut Konseling Kristen!
Jadi, bagaimana kita mendefinisikan "Konseling Kristen"? ..... --cut-Sumber:
Judul Buku : The Biblical Basis of Christian Counseling for People Helpers
Penulis
: Dr. Gary R. Collins, Ph.D.
Penerbit : Navpress Publishing Group; Colorado, USA, 1993
Halaman : 11-39

[Jika Anda ingin tahu kelanjutan dari artikel ini, silakan arahkan browser Anda ke alamat
berikut ini:
==> http://www.sabda.org/c3i/isi.php?id=173&idt=2&mulai=15&idk=1&ids=3&idj=4 ]
Berikut ini informasi tentang situs-situs konseling berbahasa Indonesia yang akan
menolong Anda memiliki pandangan yang lebih luas lagi tentang konseling, khususnya
bagi Anda yang membutuhkan informasi tentang pelayanan konseling yang ada di
Indonesia.
•

ChristianAnswers

Situs ChristianAnswers memberi apresiasi besar terhadap problema hidup. Anda bisa
menemukannya ketika Anda masuk ke bagian "Bahasa Indonesia". Di situ terpampang
berbagai pertanyaan seputar problema hidup, misalnya tentang "Keluarga dan
Perkawinan". Juga ketika Anda masuk di bagian "Depresi" di dalamnya akan Anda
temui contoh tentang tokoh Alkitab yang ternyata pernah juga mengalami depresi
seperti Abraham, Yunus, Ayub, Elia, Saul, Yeremia, dan Daud. Tidak ketinggalan pula
disertakan ayat-ayat Alkitab sebagai penguat keyakinan kita dalam menghadapi
tantangan hidup.
==> http://www.christiananswers.net
==> http://www.christiananswers.net/indonesian/
==> http://www.christiananswers.net/indonesian/q-eden/depression-bible-i.html
•

Cahaya Bagi Negeri Indonesia (CBN Indonesia)

Melalui halaman "Ruang Konsultasi" dari Situs CBN Indonesia, para pengunjung bisa
menceritakan setiap masalah yang dihadapinya dengan mengirimkannya ke CBN
Indonesia, untuk selanjutnya akan di-follow-up oleh Tim Konseling mereka. Lewat
halaman ini pula Anda bisa mengetahui layanan selama 24 jam Hotline Center CBN
Indonesia (bebas pulsa) di 0-800-151-3344 (luar Jakarta) atau di 8990-3344 (kawasan
DKI Jakarta).
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==> http://www.cbn.or.id/konsul.asp
==> http://www.cbn.or.id/
•

Sahabat Surgawi

Situs yang menyandang slogan "Jaringan Global Info Rohani" ini juga menyediakan
halaman khusus untuk konseling. Anda bisa menemukannya di barisan menu yang ada
di bagian kiri dari frontpagenya. Melalui forum ini kita bisa 'curhat' persoalan apapun
yang tengah dihadapi dan Anda akan mendapat jawabannya langsung via email atau
ditampilkan di website ini dan dijamin kerahasiaan identitas pengirimnya.
==> http://www.sahabatsurgawi.net/
•

Terangdunia

Ruang untuk konseling juga menghiasi Situs Terangdunia. Anda bisa mendapatkannya
melalui bagian "Navigasi". Di dalamnya Anda bisa mengisi form konseling yang telah
disediakan. Tim Konseling dari Terangdunia akan menolong Anda menyiasati problema
hidup. Silakan datang, maka Anda akan mendapatkan pelayanan yang Anda cari.
==> http://www.terangdunia.com/konseling.php/
•

indo4christ

Situs indo4christ yang berslogan "Indonesia bagi Kemuliaan-NYA" ini juga tidak
ketinggalan meyediakan ruang khusus untuk konseling. Dalam menu "Konsultasi" pada
frontpage-nya, Anda bisa mengakses pelayanan konseling tersebut yang terbagi dalam
tiga bagian konseling, yakni untuk para remaja, keluarga, dan profesional. Untuk lebih
jelasnya silakan kunjungi situs ini.
==> http://www.indo4christ.com/
•

BETHANYgraha

Seperti halnya pelayanan di gerejanya, Situs GBI Bethany Surabaya ini menyediakan
ruang khusus untuk "Konseling". Di dalamnya terdapat empat macam pelayanan
konseling, yaitu: "Konseling Umum", "Konseling Pernikahan", "Konseling
Pemuda/Remaja", dan "Konseling Anak-anak", Nah, bagi Anda para warga GBI
Bethany Surabaya, silakan gunakan kesempatan ini.
==> http://www.bethanygraha.org/
==> http://www.bethanygraha.org/add-on/konseling.asp.html
•

Gilbert Lumoindong Ministry

Melalui menu "Konseling" dalam halaman depan Situs Gilbert Lumoindong Ministry,
Anda bisa men-sharing-kan setiap permasalahan Anda. Para pelayan Tuhan dari GL
Ministry akan membantu Anda dengan nasehat-nasehat bagaimana menghadapi
problema hidup. Namun, mohon diperhatikan karena ruang "Konseling" ini hanya bisa
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dikunjungi tiap Hari Senin - Jumat.
==> http://www.glministry.com/
•

Konseling dalam Kelompok Kecil

Konseling dalam Kelompok Kecil adalah situs satu halaman dari Situs FECTEC (From
Every Campus To Every Country). Salah satunya adalah artikel tentang 'Konseling'
yang berisi tentang penjelasan apa itu Konselor, Syarat menjadi Konselor, Konseling,
Macam Konseling, Metode Konseling, dan hal-hal lain seputar konseling. Juga ada
artikel tentang pengertian 'Depresi', lengkap dengan cara membimbing orang yang
tengah mengalaminya. Hanya saja, jika kita periksa situs ini lebih lanjut, tanggal update
terakhirnya adalah 02/17/2001.
==> http://pubweb.acns.nwu.edu/
==> http://pubweb.acns.nwu.edu/~ejw923/KONSELINGdalamKELOMPOKKECIL.html
•

House of Glory

Ruang khusus untuk masalah konseling dalam Situs House of Glory diberi label "Fokus
untuk Keluarga". Halaman ini menyediakan "Konsultasi Online" dan berbagai artikel
yang mengulas permasalahan seputar kehidupan berkeluarga.
==> http://www.houseofglory.com/
•

kasih

Situs Katolik kasih ini menyediakan ruang khusus untuk konseling yang diberi nama
"Konsultasi" -- dibagi ke dalam empat bagian yakni: "Firman", "Iman", "Rumah Tangga",
dan "Remaja". Anda bisa menemukannya langsung di halaman frontpagenya, bersama
menu lain seperti "Rubrik dan Info", "Kasih Yesus", dan "Lain-lain". Ruang "Konsultasi"
tersebut. Oh ya, jika Anda ingin bertanya seputar konsultasi, Anda diharuskan untuk
mengisi form-nya lewat menu "Form Konsultasi".
==> http://www.kasih.or.id/

Surat Anda
Dari: <eileen03@>
>Apakah saya bisa menawarkan buku-buku kristen melalui icw ini?
>Bagaimana prosedurnya?
>God bless you,
>Manda
Redaksi:
Terima kasih banyak untuk atensinya. Redaksi menerima setiap informasi apapun dari
para pembaca. Caranya cukup dengan mengirimkan informasi tersebut ke kami lewat :
Kontak ICW
==> < staf-ICW@sabda.org > Kami akan mempertimbangkan dan melakukan
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konfirmasi atas setiap informasi yang ada. Jawaban untuk Manda ini sekaligus juga
untuk para pembaca ICW lainnya. Tuhan memberkati.
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Salam Kasih
Doa adalah sumber kekuatan bagi setiap orang Kristen, karena di dalam doa kuasa
Tuhan dinyatakan melalui kita. Kesadaran bahwa kita terbatas, sehingga kita
mempersilakan Tuhan Yesus memegang kendali hidup kita muncul ketika kita berdoa.
Di dalam doa kita mengakui keTuhanan Kristus.
Oleh karena itu, untuk orang Kristen, doa bukan sekedar minta-minta, apalagi meminta
hanya untuk kebutuhan dan kepentingan diri sendiri. Melalui doa Tuhan juga
mengajarkan kita untuk memikirkan kepentingan orang lain, terutama untuk
kepentingan pelebaran Kerajaan-Nya, yaitu untuk jiwa-jiwa yang masih terhilang.
Rasa kepedulian kita terhadap keselamatan lingkungan di mana kita hidup juga bisa
diwujudkan saat kita menaikkan setiap untaian doa kita. Mulailah berdoa untuk
lingkungan terkecil yang paling dekat dengan kita, yaitu keluarga, tetangga, sahabat,
kota, lalu sampai ke lingkungan yang lebih luas, yaitu negara dan dunia.
Namun, seringkali ada banyak di antara kita yang tidak tahu bagaimana berdoa untuk
pekerjaan Tuhan atau untuk jiwa-jiwa yang terhilang. Melalui beberapa review situs
yang kami sajikan dalam edisi ini, kita semua dapat belajar untuk memiliki kerinduan
berdoa bagi pekerjaan Tuhan, baik yang ada di Indonesia maupun di seluruh dunia.
Apakah ada hubungan antara doa dengan internet? Tentu saja ada! Kemajuan
teknologi komunikasi telah menciptakan kondisi yang membuat kita semakin mudah
berinteraksi dengan orang lain di manapun kita berada. Penyebaran informasi
berepidemi membelah batas-batas wilayah yang dulunya sulit dijangkau. Nah, Internet
berperan besar dalam hal ini. Berbagai situs, milis, dan forum chat memungkinkan kita
untuk saling berkomunikasi, saling belajar, saling mendukung pelayanan, dan juga
saling membagikan pokok-pokok doa -- bukan hanya dengan Saudara-saudara kita
yang ada di Indonesia tetapi juga sampai ke "ujung bumi". Nah, singkat kata, selamat
menikmati sajian edisi ini dan marilah kita terus tekun berdoa. Biarlah melalui doa kita
dipakai Tuhan untuk menjadi alat-Nya yang berguna.

hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam
“ "Janganlah
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan
syukur."

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Filipi+4:6 >
Redaksi
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Jelajah Situs
•

"Doa" -- e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)

Anda ingin menjadi pendoa syafaat, untuk berdoa bagi pelayanan misi di seluruh dunia
dan di Indonesia, tapi Anda bingung harus mulai dari mana? Jangan bingung karena
Situs e-MISI hadir untuk menolong Anda dengan menyajikan banyak informasi tentang
pelayanan misi sekaligus dengan pokok-pokok doanya. Silakan kunjungi bagian "Doa"
di situs yang memiliki slogan "Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia" ini, dan akses
menu-menu seperti "Doa bagi Negara", "Doa bagi Kota", dan "Doa bagi Suku". Melalui
informasi-informasi yang tersaji, Anda akan memperoleh gambaran kondisi berbagai
tempat pelayanan misi yang perlu didoakan sehingga Anda bisa berdoa secara lebih
spesifik. Menu "Doa bagi Negara" berisi deskripsi berbagai negara di dunia, "Doa bagi
Kota" mengulas tentang kota-kota yang ada di Indonesia, sedangkan "Doa bagi Suku"
mengetengahkan penjelasan tentang suku-suku di Indonesia. Wah, lengkap, ya? Eh,
tunggu dulu, selain menu-menu tersebut, masih ada beberapa menu doa lain yang bisa
Anda dapatkan yaitu "PD Timotius" dan "40 Hari Doa". Besarnya porsi doa dalam situs
ini memang dimaksudkan agar banyak masyarakat Kristen Indonesia mendukung
berbagai pelayanan misi di seluruh dunia dan di Indonesia, khususnya melalui doa. Di
samping mengenai doa, situs ini juga memuat banyak sekali artikel dan informasi yang
sangat berguna bagi Anda yang ingin mengetahui dan terlibat lebih jauh dalam
pelayanan misi. Nah, segeralah berkunjung. Kami yakin Anda akan tergugah untuk
berdoa bagi jiwa-jiwa yang saat ini masih terhilang.
==> http://www.sabda.org/misi
•

Situs Doa

Situs Doa yang mengkhususkan materinya pada doa ini dilengkapi menu- menu seperti
"Pokok doa", "Kesaksian", "Kumpulan doa", "Artikel", dan "Tanya Jawab". Walaupun
tampilannya sederhana, tetapi materinya lumayan bagus, seperti misalnya artikel yang
berjudul "KehendakMu Jadilah (Thy Will be Done)", "Puasa yang Berhasil", "Takut
Berdoa", dll. Namun, sayang sekali, situs yang seharusnya dapat berkembang ini
nampaknya sudah lama tidak di-update.
==> http://situsdoa.kristiani.com/
•

"Pondok Doa" -- Gloria Cyber Ministries

Situs Gloria Cyber Ministries juga tak ketinggalan memberikan menu khusus untuk doa.
"Pondok Doa", demikian menu tersebut dinamai. Di dalamnya Anda bisa membagikan
permohonan doa Anda. Halaman "Pondok Doa" ini juga dilengkapi link ke "e-KJDN".
Silakan berkunjung.
==> http://www.glorianet.org/
•

"Permohonan Doa" -- Indo4Christ
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Situs Indo4Christ bertujuan mewartakan kasih Kristus dan menjadi media yang
bermanfaat bagi kalangan pengusaha, profesional, pekerja hingga kaum muda-mudi
Kristen. Karena itu informasi yang terkandung di dalam situs ini boleh dibilang cukup
banyak. Menu "Permohonan Doa", yang ada di bagian "Komunitas", merupakan salah
satu dari menu yang tersedia dalam Situs Indo4christ. Di dalamnya disediakan juga
form untuk Anda bisa ikut berpartisipasi dengan saudara-saudara yang lain untuk
didoakan. Karena pengunjung dapat melihat semua permohonan doa dari mereka yang
ingin didoakan, maka pengunjung juga bisa ikut berpartisipasi dengan saling
mendoakan. Menu-menu lain yang juga bisa diakses antara lain "Gereja", "Kesaksian",
"Acara", "Papan Berita", "Lowongan", "Online Request", dll.
==> http://www.indo4christ.com
•

"Kumpulan Doa" -- St. Andreas

Situs St. Andreas Online yang merupakan media komunikasi Paroki Kedoya St.
Andreas, Jakarta Barat, menyediakan juga ruang khusus untuk "Doa". Ruang tersebut
bisa Anda jumpai lewat menu "Kumpulan Doa" yang tergabung dengan menu-menu lain
seperti "Lembaran Iman", "Jadwal Misa Gereja seJabotabek", "Surat Gembala",
"Parokial", "Kegiatan Doa", "Pelayanan Liturgis", "Pelayanan Masyarakat", "Perlu
Diketahui", dst. Di dalamnya bisa Anda dapatkan sajian-sajian "Doa Syukur", "Doa
untuk Anak-anak", "Doa Kemurahan Hati", "Doa Kepedulian Sosial", "Doa untuk Para
Sesat", "Doa untuk Para Guru", "Doa bagi Kerukunan Bangsa", "Doa untuk Negara",
"Doa untuk Keluarga", "Doa Kelembutan Hati", "Doa untuk Ayah" dan "Doa untuk Ibu"
yang kesemuanya berisi artikel singkat serta doa. Ingin menengok sajian situs Paroki
St. Andreas ini? Silakan berkunjung ke:
==> http://www.st-andreas.org/
•

"Kumpulan Doa" -- Pondok Renungan

Situs Pondok Renungan ini sarat dengan berbagai informasi dan referensi yang
dikemas dalam banyak bagian, antara lain "Pondok Utama", "Seputar Gereja", "Artikel
Terbaru", "Lucu Rohani", "Kolom Penulis", "Kumpulan Doa". Di dalam bagian
"Kumpulan Doa", Anda akan menemui bernagai ulasan dan referensi tentang doa
seperti: Doa Bapa Kami, Salam Maria, Novena Hati Kudus Yesus, Novena Tiga Salam
Maria, Doa Sabda Bahagia, Doa Tobat, Rosario, Doa dari Fransiskus Asisi, Doa
Kerabat Kerja Ibu Teresa, dll. Selain itu, situs ini menyediakan pula form untuk kita bisa
aktif saling mendoakan tentang berbagai hal. Anda bisa memperoleh formnya jika Anda
masuk ke dalam menu "Intensi Doa". Nah, bagi Anda semua, khususnya umat Katolik,
silakan berkunjung ke Pondok Renungan.
==> http://www.pondokrenungan.com
•

"Doa" -- Mudika

Informasi tentang Doa juga dapat Anda temui dalam Situs Mudika.com. lewat bagian "eSpirituality". Silakan klik menu "Doa", di dalamnya Anda akan sampai pada halaman
yang berisi sebuah renungan tentang doa. Melalui halaman tersebut Anda akan dibawa
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ke sub-sub menu Doa lainnya, seperti "Bapa Kami", "Salam Maria", "Syahadat", dan
"Litani". Seperti judul menunya, di dalamnya dapat Anda jumpai doa- doa tersebut, baik
dalam bahasa Indonesia maupun Inggris. Untuk melihatnya, segera arahkan browser
Anda ke alamat berikut:
==> http://www.mudika.com/

Jelajah Situs Manca
•

Prayer Network

Situs yang memakai slogan "24 Hour of Personal Prayer" ini mempunyai misi
memperkuat orang-orang Kristen di seluruh dunia untuk menjangkau jiwa-jiwa yang
terhilang dan teraniaya melalui doa dan pujian. Berbeda dengan situs-situs doa lain,
situs ini hanya menyediakan wadah untuk menerima permohonan doa dari berbagai
bahasa dan bangsa, kemudian mentransfer pokok-pokok doa tersebut kepada anakanak Tuhan, terutama para pendoa syafaat di seluruh dunia. Nah, jika Anda percaya
akan kuasa doa, berkunjunglah ke situs ini dan kirimkanlah permohonan doa Anda
untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang dan untuk umat Tuhan yang sedang
teraniaya.
==> http://www.prayernetwork.com/
•

Prayer Outreach

Situs ini telah menjangkau dunia dengan doa-doanya. Materi di dalamnya dibagi
menjadi beberapa bagian seperti "Prayer Corner", "Poetry Corner", dan "Articles for
Christian Living". Kebanyakan referensinya berupa artikel. Anda bisa menelusurinya
lewat menu-menu "Prayer Corner", "Prayer Requests", "Prayer Outreach", "Pastor's
Corner", "Women's Corner", dst. Hal menarik lainnya, di situs ini kita bisa berlangganan
newsletter yang diterbitkan mingguan.
==> http://www.prayeroutreach.com/
==> < hrt4jsus@inreach.com > [Berlangganan]
•

Prayer for All People

Anda ingin berdoa untuk gereja-gereja yang teraniaya? Atau ingin berdoa bagi misi di
seluruh dunia? Prayer for All People adalah jawabnya. Situs portal doa ini akan
membawa Anda ke berbagai alamat situs yang berkaitan dengan hal-hal berdoa lewat
bagian "World Missions" dan "The Persecuted Church". Selain itu, masih banyak linklink lain yang bisa Anda kunjungi. Fasilitas yang ditawarkan bagi para pengunjung juga
cukup lengkap seperti misalnya pengiriman kartu doa elektronik dan berlangganan
milis. Khusus untuk milis, Anda bisa berlangganan dengan mengirimkan email di bagian
"Subscribe to House_Of_Prayer_4_All_People ". Nah, segeralah singgah ke situs ini
dan mulailah berdoa untuk mereka yang sedang menjalankan misi Allah dan mereka
yang sedang teraniaya.
==> http://prayerforallpeople.com/
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Prayer Guide

Di situs ini terdapat lebih dari 100 halaman berisi jawaban atas pertanyaan seputar doadoa orang Kristen dan doa syafaat. Untuk memudahkan pencarian, seluruh materi isi
telah dikategorikan menjadi empat bagian, yakni "Praying Alone", "Prayer in Families",
"For Church and Group Leaders", dan "Prayer with Others". Silakan mengeksplorasi
satu persatu menu tersebut untuk memperluas wawasan Anda tentang hal berdoa.
==> http://www.prayerguide.org.uk/
•

Global Harvest Ministries

- Global Harvest Ministries (GHM) adalah sebuah organisasi yang didirikan untuk
mengatur koordinasi jutaan pendoa syafaat yang mendoakan wilayah di "Jendela
40/70". GHM melayani para pendoa syafaat dan para pemimpin pelayanan, salah
satunya dengan cara membantu penyelenggaraan acara-acara doa dan konferensikonferensi internasional.
Dalam situsnya, informasi tentang Jendela 40/70 tersebut bisa Anda peroleh lewat
menu 'Target 40/70' di bagian "Learn more about...". Dapatkan juga di bagian ini
penjelasan mengenai 'Deliverance and Power Ministries', 'Intercession and Spiritual
Warfare', 'Education', dsb. Berbagai informasi juga bisa diperoleh dengan
mengekspolarasi ikon-ikon seperti: "Conferences and Events", "Shop the Arsenal",
"Wagner Publication", dan "Wagner Leadership Institute". GHM juga menjalin kontak
doa melalui The Global Prayer News (GPN) -- newsletter dwi mingguan dari GHM. Anda
dapat berlangganan GPN dengan cara mengirim email ke:
==> < join-gpn@strategicprayer.net > [Subscribe]
==> http://www.globalharvestministries.org/
Redaksi:
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka
informasi review tentang situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat
pada saat kami menuliskan reviewnya.

Seputar Milis
Milis Diskusi
Peaceful Kedamaian
Apakah Anda memiliki kerinduan untuk menjadi berkat bagi banyak orang? Nah, milis
Peaceful Kedamaian akan menjadi sarana untuk mewujudkan kerinduan Anda itu.
Melalui milis diskusi ini kita bisa bersekutu dengan sobat-sobat Kristen untuk berdiskusi,
saling berbagi renungan, saling menguatkan dan berbagi informasi lain seputar
kekristenan. Pada intinya Anda dapat dipakai untuk membagi berkat kepada orang lain.
Untuk menjamin bahwa mail-mail yang Anda terima nanti adalah hal-hal yang
bermanfaat, maka sistem 'Moderated' dipakai dalam milis diskusi ini. Jadi, tunggu apa
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lagi? Ayo bergabunglah dan menjadi pembawa berkat lewat milis ini.
==> < Peaceful_Kedamaian-subscribe@yahoogroups.com > [Bergabung]
==> < Peaceful_Kedamaian-owner@yahoogroups.com > [Owner]

Milis Publikasi
e-KJDN (Kalender Jaringan Doa Nasional)
Ingin mendapatkan bahan-bahan doa yang terbaru seputar Indonesia? Kami yakin
publikasi e-KJDN, yang berisi pokok-pokok doa untuk satu bulan, dapat menolong
Anda. Dengan berlangganan e-KJDN Anda akan mendapatkan kiriman pokok doa
tersebut setiap awal bulan dan Anda dapat mulai berdoa agar kuasa Tuhan dinyatakan
di Indonesia. Silakan bergabung dengan Saudara seiman setanah air untuk bersamasama berdoa bagi Indonesia tercinta.
==> < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > [Berlangganan]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-kjdn/ [Arsip]
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Artikel: Refleksi

Renungan ini kami ambil dari milis Sahabat Kristen. Isinya bagus untuk berefleksi
tentang Doa-doa kita. Selamat berdoa ....!
Doa Bapa Kami
Jangan mengatakan BAPA kalau sehari-hari tidak berlaku sebagai anak
Jangan mengatakan KAMI kalau engkau hidup tersendiri dalam egoismemu
Jangan mengatakan YANG ADA DI SURGA kalau hanya memikirkan hal-hal duniawi
Jangan mengatakan DIMULIAKANLAH NAMAMU kalau tidak menghormatiNya
Jangan mengatakan TERJADILAH KEHENDAKMU kalau tidak mau menerimanya bila
ternyata adalah berat dan pahit
Jangan mengatakan BERILAH KAMI REJEKI PADA HARI INI kalau tidak prihatin akan
mereka yang lapar, yang buta huruf dan tanpa harapan untuk besok
Jangan mengatakan AMPUNILAH KESALAHAN KAMI kalau masih menyimpan
kebencian terhadap saudaramu
Jangan mengatakan JANGANLAH BIARKAN KAMI JATUH DALAM PENCOBAAN
kalau masih bermaksud berbuat dosa
Jangan mengatakan BEBASKANLAH KAMI DARI YANG JAHAT kalau tidak berani
mengambil posisi melawan kejahatan
Jangan mengatakan AMEN kalau tidak menganggap serius setiap kata doamu "BAPA
KAMI"
Love/farida
==> < SahabatKristen-subscribe@yahoogroups.com > [Bergabung]

Ulasan Dunia Internet:Doa yang Menjamah Surga Dan
Mengubah Dunia
Artikel berikut diambil dari situs IFGF (Indonesian Full Gospel Fellowship), semoga
isinya dapat menjadi berkat.
Oleh: Hanna Kristanto, HPN Kordinator
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Allah mempunyai rencana yang indah bagi kita untuk dapat mempengaruhi
lingkungan/komunitas bahkan dunia. Rencana ini bukan saja untuk orang-orang
tertentu/sekelompok orang yang terpilih saja, tetapi rencana ini juga untuk Saudara.

1. Melalui doa, kita dapat menguatkan, memberkati, mengangkat gembala-gembala
sidang dan pemimpin-pemimpin Kristen yang lain pada saat mereka sedang
menyampaikan Firman Allah kepada orang lain.
2. Melalui doa, kita dapat mendampingi utusan Injil yang pergi ke daerah-daerah
terpencil di seluruh dunia.
3. Melalui doa, kita dapat pergi dan melayani mereka yang ketakutan, kelaparan,
tertekan, tanpa pengharapan, dll.
4. Melalui doa, kita dapat ikut serta dalam pelayanan pendeta/hamba Tuhan dalam
sebuah gereja atau ruang kebaktian dimanapun. Bahkan seringkali saya pribadi
merasakan bahwa melalui doa saya berada di samping hamba Tuhan tertentu.
Allah sedang mempersiapkan umat-Nya (Saudara dan saya) untuk menjadi pahlawanpahlawan dan pemimpin-pemimpin doa yang militan sebagai ujung tombak untuk
mempersiapkan jalan raya bagi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Banyak
pendoa kaliber dunia yang berdoa dengan luar biasa seperti Yakobus, saudara tiri
Tuhan Yesus yang berdoa bertahun-tahun menghabiskan waktunya untuk berdoa bagi
jemaat- jemaat yang didirikan Allah dan masih banyak yang lain. Namun Allah tidak
bergantung kepada mereka saja, tapi Allah juga merencanakan agar umat-Nya/orang
Kristen awam dapat berdoa dengan kuas untuk memperoleh berkat keselamatan bagi
orang lain serta panen raya tuaian jiwa-jiwa untuk Kristus atas bangsa-bangsa di
seluruh dunia. Tidak ada alasan mengapa kita tidak teguh dalam kehidupan doa kita,
sehingga Kristus dapat mengandalkan kita (Saudara dan saya) untuk membantu
mendirikan jemaat-Nya dan mengembangkan kerajaan-Nya di berbagai tempat di
dunia. Mulailah dengan keluarga, gereja, dan masyarakat di sekitar Anda. Maka Anda
dapat memainkan peranan yang sangat penting melalui doa setiap hari.
Berkali-kali Allah telah memakai orang-orang biasa seperti kita (Saudara dan saya)
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan doa yang sungguh mendesak pada hari atau
keadaan tertentu. Ketika Allah memanggil seseorang untuk bertugas, baik
sementara/khusus, biasanya Ia memilih anak-anak-Nya yang setia dan tekun berdoa.
Anda tidak harus menghabiskan waktu berjam-jam setiap hari untuk memenuhi syarat
sebagai anggota pasukan doa Allah, namun kita juga bisa bersyukur kepada Allah untuk
orang-orang yang mampu dan sungguh- sungguh berdoa seperti itu. Bapa di Surga
mengerti keterbatasan- keterbatasan kita (jadwal, urusan rumah tangga, tanggung
jawab pekerjaan). Namun rencana-Nya adalah Ia ingin menambahkan dimensi baru
dalam kehidupan doa kita. Tidak peduli apakah Anda seorang pengusaha eksekutif,
professional, ibu rumah tangga, karyawan pabrik atau mahasiswa; seorang penginjil
atau kaum awam, yang jelas bahwa Allah menginginkan agar Anda memulai kehidupan
doa yang sungguh- sungguh baru dan efektif. Anda juga dapat memiliki kuasa dan
efektivitas dalam berdoa. Anda dapat berdoa sesuai dengan kehendak Allah dan
memegang peranan yang penting dalam rencana Kristus.
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Sekarang adalah masa yang sangat menyenangkan dalam sejarah kita, karena umat
Tuhan/jemaat Kristus telah menyebar luas di seluruh dunia dan mereka dapat memuji
Tuhan setiap minggu dengan memakai berbagai macam bahasa dan dapat bersaksi
tentang Kristus daripada sebelumnya. Mereka juga dapat dijangkau melalui media
radio, TV, literature, dll. sehingga mempercepat proses pekerjaan Allah melampaui
segala sesuatu yang belum pernah kita kenal sebelumnya. Kita dapat menjangkau
bangsa-bangsa yang paling jauh sekalipun dengan lebih cepat, dan dapat
menyampaikan Injil dengan memakai lebih banyak bahasa dan kita dapat
memenangkan serta menjangkau mereka lewat doa.
Kekurangan terbesar masa kini bukan pada orang-orangnya atau dananya, tapi pada
kebutuhan terbesar yaitu DOA! Tanpa menambah jumlah pekerja Kristen/dukungan
keuangan pun, kita dapat melihat hasil berlipat ganda jika kita mau melipatgandakan
doa!

Doa adalah sumber terbesar bagi gereja dan kita umat Kristen. Doa merupakan cara
yang efektif untuk mempersiapkan jalan Tuhan yang diberikan kepada kita masa kini
untuk mempengaruhi banyak orang. Doa juga memiliki peranan yang lebih besar dalam
mempercepat mencapai tujuan Kristus dibandingkan dengan cara lain. Satu-satunya hal
terbesar yang dapat Saudara lakukan adalah BERDOA. Mengapa? Iblis gemetar ketika
melihat anak Tuhan berlutut dan berdoa.
Bila hal ini benar; bila setiap orang Kristen sungguh-sungguh berdoa secara teratur,
bersekutu dengan berjuta-juta orang di seluruh dunia, maka tuaian besar akan terjadi di
seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Bila semua anak Tuhan, dari pemimpin-pemimpin
gereja, gembala, leaders dan jemaat-Nya, bersatu untuk berdoa dengan sungguhsungguh, maka saya percaya kuasa Tuhan akan dicurahkan dan terjadi tuaian yang
besar untuk Indonesia. Kunci dari penginjilan dunia untuk membuka jalan bagi Sang
Raja, adalah melalui doa, yaitu doa Saudara dan saya. (Apakah Saudara bersedia
menjadi salah satu bagian dari tim doa seperti ini?). Jika kita mau memprioritaskan doa
dan ketaatan, maka hal ini dapat menjadi masa panen terbesar di dunia. Tidak setiap
orang Kristen dipanggil untuk pergi atau memberikan dukungan keuangan yang besar
bagi pekerjaan Tuhan, namun apa yang dapat dilakukan oleh orang Kristen melalui doa
tidaklah terbatas
Anda dan saya dipersiapkan Allah sebagai ujung tombak tuaian besar di seluruh dunia,
terlebih untuk Indonesia, melalui DOA !
[Artikel di atas diambil dan diedit dari sumber:
==> http://www.ifgf.org/hpn/Articles/voice_of_hpn.htm ]
Berikut kami sajikan pula beberapa link halaman kecil dari situs- situs, dimana Anda
juga bisa mendapatkan referensi tentang doa.
Informasi Seputar DOA dalam Sistem Arsip Publikasi I-KAN
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Informasi/artikel seputar DOA bisa Anda dapatkan dengan menjelajahi beberapa edisi
publikasi/arsip/URL berikut ini:
ICW Edisi 088/2000 -- Doa dan Konseling
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/088/
e-JEMMi Edisi v6-04/2003, v6-03/2003, v6-02/2003, v3-10/2000
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/2003/04/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/2003/03/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/2003/02/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/2000/10/
e-BinaAnak Edisi 133/2003, 125/2003 -- dengan tema "Doa"
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/133/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/125/
Ingin Tahu Bagaimana Pola Doa Tuhan Yesus?
==> http://www.rbcasia.org.sg/rbcid/shi01.asp
Doa yang Tak Dijawab
==> http://www.cross-files.com/files/0113.shtml
Lebih Dahsyat dari Bom Atom
==> http://www.cross-files.com/files/0070.shtml
Doa Tuhan Yesus Kristus untuk Para Murid
==> http://pemudagkpkr.tripod.com/dty.htm

Kenapa dan Bagaimana Kita Harus Berdoa dan Bertindak untuk Gereja yang Menderita
Aniaya?
==> http://www.christiananswers.net/indonesian/q-eden/edn-persecutedchurchi.html
Rahasia Doa yang Dijawab
==> http://discover.seiman.org/pelajaran/Guide-14terj.asp

Surat Anda
Dari: aina_k@
>Shalom ICW,
>Terima kasih sekali untuk setiap edisi ICW yang sangat bermanfaat,
>Tuhan Yesus kiranya memberkati berlipat ganda atas usaha dan
>pekerjaan seluruh staf ICW dalam membagikan setiap edisi ICW
>kepada seluruh pembaca.
>
>Saya ingin tanya, jika kami ingin mempublikasikan acara lewat ICW
>bagaimana caranya ?
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>Dalam kasih Kristus yang abadi.
>Sdr. Aina

Redaksi :
Terima kasih atas doa dan dorongan yang Anda berikan. Anda dan juga segenap
pembaca ICW bisa mempublikasikan acara/informasi/pengumuman untuk umat Kristen
melalui ICW dengan syarat sbb.:
•
•
•

Acara/informasi/pengumuman tersebut berskala nasional.
Dikirimkan kurang lebih dua minggu sebelum penyelenggaraan acara.
Redaksi tetap akan melakukan evaluasi dan seleksi untuk setiap informasi yang
masuk dan berhak mengeditnya, terutama jika terlalu panjang.

Setelah itu, silakan mengirimkannya ke alamat:
==> Kontak ICW < staf-icw@sabda.org >
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ICW 1007/September/2003: Musik dan
Pujian
Salam Kasih

Saat ini perkembangan lagu-lagu rohani demikian pesat. Dalam hitungan hari saja telah
banyak bermunculan lagu-lagu rohani baru. Hal tersebut didukung dengan semakin
majunya teknologi yang dipakai untuk memperkenalkannya. Melalui tape recorder,
komputer, VCD, DVD, MP3 player, dsb. lagu-lagu rohani dan pujian semakin mudah
tersebar dan dikenal oleh khalayak ramai.
Musik dan lagu-lagu rohani memiliki peran yang tidak kecil dalam kehidupan Kristen,
karena Roh Kudus turut bekerja melalui lagu-lagu pujian itu. Banyak kesaksian yang
kita dengar bagaimana jemaat Tuhan mendapat berkat yang melimpah melalui lagulagu rohani dan pujian yang didengar atau dinyanyikan. Musik dan syair lagu yang tepat
akan membawa kita memasuki hadirat Tuhan sehingga kita merasakan kelembutan,
kedamaian, dan kebaikan-Nya yang luar biasa.
Melihat perkembangan yang sangat menggembirakan dari situs-situs yang membahas
dan menyajikan tentang musik dan lagu-lagu rohani ini, maka Redaksi ICW tertarik
untuk menyajikan informasi untuk menolong pembaca ICW bisa mendapatkan wawasan
yang lebih luas tentang musik dan lagu-lagu rohani. Informasi yang ditampilkan dalam
situs-situs/ milis tersebut ada yang berupa artikel, daftar lagu pujian, atau referensi lain
yang berhubungan dengan perkembangan musik rohani. Harapan kami kiranya sajian
topik tentang musik dan pujian ini dapat mendorong kita untuk semakin menghargai
segala sesuatu yang dikerjakan untuk kemuliaan Tuhan, khususnya melalui sarana
musik dan syair.

sejak dahulu, pada zaman Daud dan Asaf,
“ "Karena sudah
ada pemimpin-pemimpin penyanyi,
ada nyanyian pujian dan
nyanyian syukur bagi Allah."

—(Nehemia 12:46)—

”

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Nehemia+12:46 >
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Haleluya (Nyanyian Pujian dan Sembah dalam Musik MIDI)

Situs yang mecantumkan banner "Informasi MIDI, Nada Dering dan Informasi Buku
Rohani" ini kaya dengan berbagai informasi tentang MIDI. Di sini Anda bisa
mendapatkan berbagai lagu rohani berformat MIDI, dan juga tentang nada dering dan
buku rohani. Pada bagian MIDI ROHANI ada sekitar 50-an lagu yang bisa Anda
download secara gratis, di antaranya "Seperti Rusa", "Jadikan Aku Rumah DoaMu",
"Yesus adalah kekuatanku", "Milik Tuhan", dll. Untuk judul yang terakhir ini, Anda
bahkan bisa memperoleh lengkap dengan liriknya. Situs ini seakan gigih
memperjuangkan keberadaan MIDI yang mulai tergeser oleh teknologi yang lebih maju,
karena di dalam situs ini Anda bisa membaca artikel "Mengapa MIDI masih Populer?".
Bagi Anda yang mencari nada dering, Anda bisa pula men-downloadnya di sini.
Dapatkan pula informasi buku "Rahasia Kesembuhan Ilahi" dan "Penyingkapan Mujizat
Kesembuhan yang Sejati dan Palsu " oleh Ev. Daud Tony, serta beberapa link untuk
eksplorasi lebih lanjut. Silakan berkunjung ke situs ini dan nikmati berbagai fasilitas
yang ditawarkan.
==> http://haleluya.tripod.com/
•

Pelopor

Anda suka mengoleksi nada dering? Nah, kunjungilah Situs Pelopor ini. Anda bisa mendownload berbagai nada dering polyphonic, termasuk yang rohani. Polyphonic? ya,
penjelasan singkat tentang istilah ini juga dapat Anda jumpai di situs ini. Nada dering
rohani yang ditawarkan cukup populer seperti "Oh Tuhan Pimpinlah Langkahku", "Ku
Cinta Keluarga Tuhan", dan "Bila Kuingat Cinta Tuhanku". Selain fasilitas nada dering,
Situs Pelopor ini juga menyuguhkan lagu-lagu rohani dalam format MIDI, berbagai
artikel singkat tentang MIDI dan pujian, dan sebuah software Karaoke Player vanBasco
-- yang bisa Anda peroleh gratis! Jadi, tunggu apa lagi, segeralah berkunjung ke situs
yang berslogan "Sumber Nada Dering Polyphonic dan MIDI Files" ini.
==> http://www.pelopor.com/
•

CCMI (Contemporary Christian Music Indonesia)

Anda tentu sudah cukup akrab dengan kata Mazmur, Kidung Pujian, dan Nyanyian
Rohani. Ketiga hal tersebut menjadi pengantar dari situs musik rohani ini. Di dalamnya
disediakan berbagai informasi tentang musik kontemporer Kristen terutama di
Indonesia. Situs ini juga memuat berbagai ulasan artikel, review, serta promosi untuk
musik- musik kontemporer rohani.
==> http://www.ccmindonesia.com
•

"Musik dan Lagu" -- Situs Pemuda Kristen

Situs Pemuda Kristen menawarkan pula beberapa lagu pujian. Kelebihan dari situs ini
Anda bisa mendapatkan lengkap, lagu beserta artikel yang berisi penjelasan mengenai
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semua hal yang berkaitan dengan lagu pujian tersebut. Lagu-lagu yang tersedia dalam
situs ini antara lain "Amazing Grace", "O Holy Night", dan "Christ The Lord is Risen
Today", dll.
==> http://www.pemudakristen.com/musik_lagu/
•

FICA (Fellowship of Indonesian Christians in America)

Anda membutuhkan lirik ataupun kord untuk beberapa lagu pujian? Coba cari di Situs
FICA dimana Anda bisa memperoleh referensi berbagai lagu pujian. Di dalamnya
disediakan 4 menu khusus untuk lagu-lagu pujian dan penyembahan (praise and
worship), mulai dari kategori daftar lagu, bagaimana membaca not, kumpulan lirik,
hingga koleksi lagu-baru baru (namun sayang sekali bagian ini tidak di-update lagi sejak
tahun 1997). Segera saja arahkan browser Anda ke alamat-alamat berikut ini!
==> http://www.fica.org/
•

Indeks Lagu-lagu Utama

==> http://www.fica.org/lagu/lagu.html
•

Indeks Abjad Lagu (berNotasi)

==> http://www.fica.org/lagu/alphabet.html
•

Kumpulan Lirik Praise and Worship

==> http://www.fica.org/lagu/lyrics.html
•

Koleksi Lagu Baru

==> http://www.fica.org/lagu/newsongs.html
•

Revival Total Ministries

Melalui situs ini Anda bisa memperoleh berbagai lagu pujian dalam format MIDI.
Beberapa di antaranya adalah "Allah itu baik", "Amazing Grace", "Sungai Sukacita",
"Sungguh ku Bangga", dll. Anda ingin langsung berkunjung ke halaman Kumpulan
Kidung Pujian dalam format MIDI? Silakan klik alamat di bawah ini:
==> http://www.revivaltotalministry.or.id/midi/
==> http://www.revivaltotalministry.or.id/
•

GYS (Gereja Yesus Sejati)
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Melalui situs gereja ini Anda bisa mendapatkan banyak lagu pujian dan sekaligus
khotbah-kotbahnya dalam bentuk format audio. Simak alamat berikut ini:
==> http://www.gys.or.id/lagukotbah.asp.htm
•

Kristen Online

Anda masih ingin mendapatkan informasi situs lain yang juga memuat lirik lagu-lagu
pujian? Kunjungi situs ini, karena di sini Anda bisa mendapatkan banyak teks lagu
pujian yang disusun secara alfabetis.
==> http://www.kristenonline.com/lagu/index.htm
•

Pondok Renungan

Anda bisa menemukan berbagai lagu pujian lewat situs Katholik ini. Silakan masuk di
bagian "Pondok Utama" dan klik menu "Lagu and Pujian". Di dalamnya disediakan 38
lagu pujian seperti "Kau Yang Terindah", "Manis Kau Dengar", "S'perti Rusa Rindu
Sungai-Mu", dll. lengkap dengan fasilitas download, play, dan baca teks.
==> http://www.pondokrenungan.com/lagu.php
•

Belong2Jesus

Situs ini tidak kalah menariknya, karena di sini Anda juga bisa mendapatkan beberapa
lagu pujian beserta kordnya. Lagu pujian yang disediakan adalah lagu-lagu populer
seperti "Tempat yang Indah" dari Franky Sihombing, "Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa" dari
Jonathan Pawira, dan masih banyak lagi lagu rohani lainnya. Langsung jelajahi Situs
Belong2Jesus untuk mengetahuinya.
==> http://belong2jesus.tripod.com/welcome/id8.html
•

eInjil (Online Indonesian Bible)

Ingin menikmati indahnya memuji Tuhan dengan gitar? Nah, kunjungi Situs eInjil,
karena webmaster eInjil telah menyediakannya untuk Anda. Selain memperoleh
berbagai lagu pujian populer, Anda juga akan mendapatkan penjelasan praktis tentang
akord gitar. Nah, bagi Anda para gitaris persekutuan, alamat situs ini perlu Anda catat.
==> http://www.einjil.com/songs.html

Jelajah Situs Manca
•

Highest Praise

Beragam informasi terbaru tentang perkembangan industri musik rohani bisa Anda
peroleh di sini. Di dalamnya meliputi: Praise and Worship Music, Christian Music
Downloads, MP3, MIDI, Leadsheets, Lyrics, Worship Teachings, dan Professional
Songwriter Services - Christian Music Production, Recording, and Publishing. Situs ini
cocok sekali baik bagi Anda yang berkecimpung dalam industri musik rohani maupun
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orang awam.
==> http://www.highestpraise.com/
•

Song of Praise

Situs Song of Praise, yang diprakarsai oleh Elton Smith dan Gilberto Barreto sejak
tahun 1996 ini, menampilkan berbagai informasi seputar musik gereja maupun musik
pujian populer. Di dalamnya bisa Anda dapatkan berbagai lagu pujian dalam format
midi, music score, mp3, dan real audio. Untuk lebih detilnya silakan akses menu-menu
"Songs", "What's New", "Plays" "Translations" (dalam 12 bahasa), "MP3 Files",
"RealAudio files", "Midi jukebox", dan "New Christmas Music". Anda bisa juga
berlangganan newsletter dengan mengirimkan email kosong di bagian Sign Up For Our
Newsletter.
==> http://songsofpraise.org/
•

Song Information Database Home Page

Situs ini bertujuan untuk memberikan informasi tentang musik Kristen. Anda dapat
menjelajah berbagai bagian seperti "Artist Pages", "Category/Genre Pages", "Product
Pages", dan "Search Page". Di bagian "Category/Genre Pages" Anda bisa
mendapatkan sumber-sumber populer Vineyard music, Integrity music, Hosanna music,
Hillsongs, Maranatha music, Worship Together, Brentwood Music, Kingsway Music, PDI
music, MorningStar, Moody Video, Music Missions International, Rhythm House, Here
To Him Music, Celtic music, serta MIDI Marvels. Lewat situs ini Anda bisa juga
berlangganan WorshipMusic E-Magazine dengan cara memasukkan alamat email Anda
di bagian 'Subscribe to WorshipMusic E-Magazine'.
==> http://gentek.net/songs/
•

Split Infinity Music

Dari slogan yang dicanangkan, "Music and Music-Related Products for the Glory of God
and the Edification of His Church", kita tahu bahwa situs ini menampilkan teknologi baru
seputar industri musik. Bagian- bagian utamanya adalah "Products", "Features", dan
"Extras". Di bagian "Products" akan Anda jumpai "Parse 3", yakni software pengolah
database untuk mengorganisasi proyek worship, "Tray Transpose Tool" yakni software
untuk Win95/98 yang digunakan sebagai transpose data lagu-lagu dan "ChordPlayer"
yakni software yang diperuntukkan bagi para gitaris. Untuk penjelasan lebih lengkap
tentang berbagai keistimewaan dari software-software ini, silakan Anda akses langsung
ke:
==> http://www.simusic.com/
! Redaksi:
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- ! ! menerus berubah, maka
informasi review situs-situs di ! ! ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat
pada ! ! saat kami menuliskan reviewnya. !
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Get the Fresh
5roti2ikan
http://www.5roti2ikan.net

Anda pasti sudah kenal dengan situs 5roti2ikan, bukan? karena ICW sudah pernah
menampilkan review situs ini di edisi yang lalu.
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/114/
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/116/
Berita baru dari situs renungan ini adalah ditambahkannya dua kolom baru pada bulan
Agustus. Kolom pertama, yang diberi nama "Apresiasi Mimbar Gereja", diasuh oleh Pdt.
Benny Solihin. Di dalamnya Anda bisa mendapatkan tulisan-tulisan yang membahas
tema-tema seputar penyampaian khotbah. Kolom yang kedua, "Konsultasi Teologi",
diasuh oleh Ev. Hali Daniel Lie, menampilkan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan
seputar masalah teologi. Penambahan dua kolom ini sekaligus dibarengi juga dengan
penambahan beberapa tulisan-tulisan yang mayoritas bertemakan Amanat Agung.
Berikut ini adalah daftar tulisan terbaru di Situs 5roti2ikan:
Apresiasi Mimbar Gereja terbaru
1. Mengapa Sebuah Khotbah Tidak Mudah Dimengerti? oleh Benny Solihin
(tanggal 3-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/amg/2/
2. Mengapa Sebuah Khotbah Tidak Menarik? (Bagian 1) oleh Benny Solihin
(tanggal 3-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/amg/1/
Renungan terbaru
1. Loper Koran
oleh Hong En (tanggal 4-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/r/21/
2. Jalan Pintas
oleh Wahyu Pramudya (tanggal 3-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/r/20/
3. Jadilah Kehendak-Mu
oleh Andri Kosasih (tanggal 3-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/r/19/
Artikel terbaru
•

Berteologi Kontekstual
oleh Efron Dwi Poyo (tanggal 3-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/a/44/

Perspektif Gembala terbaru -83

•

Jawaban Tuhan
oleh Bob Jokiman (tanggal 3-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/pg/11/
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Mimbar Gereja terbaru
1. Supremasi Pelayanan
oleh Jenny Wongka (tanggal 4-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/mg/44/
2. Yohanes Diutus Allah untuk Bersaksi
oleh Nindyo Sasongko (tanggal 4-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/mg/43/
3. Pelayanan Kristus Sebagai Model Pelayanan di Indonesia
oleh Andreas Hans (tanggal 4-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/mg/42/
4. Kesaksian Injil Kerajaan Allah
oleh Nathanael Channing (tanggal 3-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/mg/41/
Wacana Teologi terbaru
1. Gereja Katolik Roma: Saudara, Pesaing, atau Musuh Kita?
oleh Bedjo (tanggal 3-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/wt/14/
2. Dari Modernisme ke Postmodernisme
oleh Willyem Onggo Wijaya (tanggal 3-8-2003)
==> http://www.5roti2ikan.net/wt/13/

Seputar Milis
Milis Diskusi
IM-MC (Indonesian Music-Ministry Community)
IM-MC (Indonesian Music-Ministry Community) adalah sebuah komunitas bagi pelayan
musik Kristen Indonesia (para musisi, singers, worship leader, dancer, soundman,
music leader, arranger dan semua yang berhubungan dengan pelayanan musik rohani
Kristen). Mailing list interdenominasi yang lahir pada bulan Januari 2000 ini memiliki
dasar pemikiran untuk membuat suatu network bagi para musisi Kristen Indonesia yang
tersebar dimana saja. Nah, bagi para aktivis musik gereja, silakan ramai-ramai gabung
di milis ini. Syaratnya mudah, silakan isi form pendaftaran online di situsnya di:
==> http://im-mc.com/
==> http://im-mc.com/aboutus.shtml [Subscribe]
==> < im-mc@yahoogroups.com > [Kirim]
==> < admin@im-mc.com > [Owner]
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Milis Publikasi
Oikumene-Rekayasa-Industri

Lewat milis publikasi ini Anda bisa berlangganan untuk mendapatkan terbitan yang
berisi midi lagu rohani, teks, serta renungan singkat. Melalui terbitan ini diharapkan para
anggota akan mendapat kekuatan baru dalam melakukan pekerjaan setiap hari di
kantor.
==> Subscribe:
< Oikumene-Rekayasa-Industri-subscribe@yahoogroups.com >
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Humor ini diambil dari milis publikasi e-Humor edisi e-Humor edisi (13-6-2003)
Ini cerita yang saya dapet dari adik di Bandung.
Suatu kali seorang pembicara khotbah terlambat datang ke tempat kebaktian. Pada
saat ia datang, seluruh jemaat rupanya sedang menyanyikan penggalan lagu:

" Halleluya ... Tuhan Maha Kuasa ...
" Halleluya ... Tuhan Maha Kuasa."

Tapi karena memang sudah terlambat maka ketika melihat pembicara datang, MC
segera meminta pembicara naik ke mimbar untuk menyampaikan khotbah.
Karena merasa belum 'masuk' dalam suasana kebaktian, maka sementara jemaat
mengakhiri lagu, pembicara berkata kepada jemaat:
"Mari kita menyanyikan lagu penyembahan ini sekali lagi dari depan, dengan lebih
sungguh-sungguh ...."
Jemaat terkejut! Pemain musik juga terkejut! Tetapi karena taat kepada pengkotbah,
maka perlahan-lahan iringan musik pun mulai mengalun. Jemaat dengan ragu-ragu
mulai menyanyi:
"...K i n g k o n g badannya besar, tapi aneh kakinya pendek, lebih aneh binatang
bebek, ....
Menyadari apa yang sedang mereka lakukan, jemaat mulai tertawa, semakin lama
semakin keras ....
Kasihan pak pendeta ....!!!

Pujilah Allah dalam tempat kudus-Nya!
“ "Haleluya!
Pujilah Dia dalam cakrawala-Nya yang kuat!" ”
—(Mazmur 150:1)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+150:1 >
Sumber asli: Kiriman dari Handita
Sumber: e-Humor
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/633/
==> < subscribe-i-kan-humor@xc.org >

86

ICW 2003

Ulasan Dunia Internet:Mp3 Player yang Tepat Untuk
Setiap Kebutuhan
Di bawah ini adalah tiga program player gratis yang menarik:
Yang klasik: WinAmp 3.0

WinAmp dapat melakukan semua yang dibutuhkan, dan kini juga berisi sebuah media
library. Namun, dalam perkembangannya ia tidak lagi sederhana sehingga menjadikan
waktu load-nya lebih lambat. Ini tampaknya disebabkan oleh feature-feature-nya yang
lebih banyak. Sebagai alternatif Anda bisa menggunakan versi 2.81. Kunjungi alamat
berikut ini untuk memperoleh informasi terbarunya:
==> http://www.winamp.com
Yang akurat: MusicMatch Jukebox
Dalam hal media library, Jukebox berada paling depan. Jika Anda tertarik silakan Anda
berkunjung ke sini:
==> http://www.musicmatch.com
Yang mudah: Coolplayer
Coolplayer adalah sebuah player MP3. Tidak lebih, tidak kurang. Sangat tepat untuk PC
lama, tetapi tidak memiliki media library. Untuk download silakan masuk ke:
==> http://coolplayer.sourceforge.net
Format Audio bukan hanya MP3, masih ada beberapa format yang menarik pula untuk
Anda coba, seperti :
1. OGG
OGG yang dikembangkan oleh Xiph.Org Foundation ini adalah encoder yang
sangat bagus dan gratis, benar-benar menjadi pesaing dan bisa mengalahkan
MP3.
==> http://www.xiph.org
2. LAME
Format ini menjadi pilihan pertama untuk bunyi dan konfigurasi. Anda bisa
menelusuri perkembangan freeware dari The LAME Project ini di :
==> http://www.mp3dev.org/mp3
3. WMA
Encoder dari Microsoft ini meyakinkan terutama pada bitrate rendah, cukup
dikenal karena sudah tersedia dalam paket Windows.
==> http://www.microsoft.com
4. mp3PRO
Yang satu ini cukup ideal bagi hard disk kecil. Coding Technologies sebagai
pemrakarsanya terus berusaha meningkatkan kualitasnya. Namun, format ini
87

ICW 2003

tidak didistribusikan secara bebas sehingga diperlukan lisensi untuk
menggunakannya.
==> http://www.mp3prozone.com
Diedit dari sumber: E Judul Buku: Majalah CHIP, Edisi Maret 2003
Penerbit : PT. Elex Media Komputindo
Halaman : 157
E Judul Buku: Majalah CHIP Edisi Oktober 2002
Penerbit : PT. Elex Media Komputindo
Halaman : 138 - 139

Surat Anda
Dari: Robin soparman <yosguy@>
>gimana kalo sekali-kali ICW nge-bahas habis tentang lagu-lagu
>gereja karena melalui musik/lagu/pujian akan membangun kerohanian
>tiap pribadi dan alat membangun persekutuan dengan sesama.
>Saya berharap kalo bisa membahas tentang lagu-lagu gereja baik
>bentuk praise and worship, choir, lagu-lagu gereja kontemporer dan
>jangan lupa lagu-lagu yang sudah teruji sepanjang sejarah
>bisa dari sumber dalam negeri maupun international
>soli deo gloria bagi kita
Redaksi:
Sebagian dari usulan Anda telah kami penuhi dalam terbitan edisi ini. Mudah-mudahan
cukup memuaskan Anda.
Bagi para pembaca yang memiliki informasi lain tentang situs/milis yang membahas
tentang musik dan lagu-lagu rohani, silakan kontak kami dengan mengirimkan informasi
alamat/review situs tersebut. Kami yakin pembaca ICW akan sangat gembira
menyambut kiriman Anda.... Kami tunggu ya!
Dari: Ready4christ <info@ready4christ.com>
>Salam sejahtera,
>Kami sedang mengembangkan situs berita kristiani Indonesia.
>kami berharap rekan-rekan sepelayanan dapat membantu
>dalam pengisian artikel berita atau menjadi voluntir koresponden
>kami. Kritik dan saran kami harapkan. Dan mohon doakan untuk situs
>ini agar menjadi berkat bagi banyak orang.
>Petrus Purnama
>R4C Team
Redaksi:
Bagaimana tanggapan rekan-rekan pembaca ICW? Apakah Anda memiliki
informasi/berita-berita seputar kekristenan? Silakan berpartisipasi dengan
mengirimkannya ke alamat e-mail Sdr. Petrus Purnama:
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==> Ready4christ <info@ready4christ.com> Untuk lebih jelasnya silakan Anda
berkunjung ke alamat berikut:
==> http://www.ready4christ.com/
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ICW 1008/September/2003: Kesaksian
Salam Kasih
Salam dalam kasih Kristus,

Pernahkah Saudara merenungkan arti pentingnya sebuah kesaksian? Setidaknya, ada
tiga alasan mengapa hal tersebut menjadi penting dalam kehidupan kekristenan.
Pertama, bersaksi merupakan salah satu cara orang Kristen memuliakan Tuhan.
Melalui setiap kejadian yang kita saksikan kita mengakui otoritas Tuhan dalam setiap
bagian kehidupan kita serta menyadari kelemahan kita, manusia yang berdosa. Kedua,
bersaksi dapat juga menjadi sarana untuk menolong menguatkan iman orang Kristen
yang lain. Sesederhana apa pun suatu kesaksian dapat menunjukkan kasih Tuhan yang
besar kepada kita. Ketiga, bersaksi dapat membuka jalan bagi penginjilan kepada
mereka yang belum mengenal/percaya kepada Kristus. Tentu saja, harus dilakukan
dengan cara-cara yang positif dan tidak "offending".
Bagaimana Anda harus bersaksi? Dengan kemajuan teknologi yang ada sekarang ini,
media apa pun bisa Anda gunakan untuk bersaksi, baik media cetak, media audio, dan
juga media internet. Nah, melalui sajian ICW edisi 1008 ini, Anda akan kami ajak untuk
melihat bagaimana bersaksi melalui media internet. Sajian review dari berbagai situs
yang menampilkan tema "Kesaksian" dapat Anda jumpai dalam edisi ini. Selain akan
menambah wawasan rohani Anda, kami yakin sajian ini juga dapat menguatkan,
memperkokoh, dan menjadi inspirasi bagi kita semua yang sedang mengalami berbagai
pergumulan hidup.
Bagi pembaca ICW yang sudah lama rindu untuk mensharingkan kesaksian Anda untuk
menjadi berkat bagi orang lain, maka melalui sajian ini kami sekaligus ingin mendorong
agar Anda tidak lagi segan-segan bersaksi. Banyak situs yang bersedia memuat
kesaksian Anda. Nah, cepat-cepat tuliskan kesaksian Anda dan kirimkan. Biarlah nama
Tuhan dimuliakan!

Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia
“ "Dan Injilmenjadi
kesaksian bagi semua bangsa,
sesudah itu barulah tiba kesudahannya."

—(Mat. 24:14)—

”

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mat+24:14 >
Redaksi
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Jelajah Situs
•

"Kesaksian" -- e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)

Anda ingin mendapat berbagai kesaksian tentang pelayanan misi dari seluruh penjuru
dunia? Anda tidak salah untuk masuk ke situs yang satu ini. Melalui menu "Kesaksian"
Anda akan menjumpai 64 kesaksian yang akan membangun dan menguatkan iman
Anda. Berbagai kesaksian tersebut memiliki judul yang menarik antara lain "Harapan
Seorang Pemabuk" yang berisi kisah tentang seorang misionaris dari Korea yang
melakukan pelayanannya di Afrika Selatan, "Yesus Sumber Kekuatanku" yang bertutur
tentang Jennifer Azzi, seorang atlet basket dari Tim Utah Starzz, Amerika Serikat, lalu
"Suku Bangsa Gedeo di Etiopia" yang menceritakan pelayanan misi di Etiopia. Nah,
silakan berkunjung dan simak banyak kesaksian-kesaksian lainnya.
==> http://www.sabda.org/misi/kesaksian.php
•

Kesaksian.org

Sesuai dengan namanya, situs ini menampilkan berbagai jenis kesaksian yang diambil
dari situs-situs Kristen lainnya, seperti PondokRenungan.com, rdsb.org (Rumah Doa
Segala Bangsa), dan GPdi.org. Selain itu Anda juga dapat memanfaatkan fasilitas
Pencarian Kesaksian untuk mencari kesaksian yang Anda inginkan. Anda juga dapat
berlangganan buletin kesaksian yang diterbitkan di situs ini. Jika Anda memiliki
kesaksian yang ingin Anda share-kan kepada banyak Saudara yang lain, maka Anda
bisa mengirimkannya ke situs ini untuk dimuat. Berbagai jenis kesaksian tersebut dapat
Anda temukan di:
==> http://www.kesaksian.org
==> http://www.pondokrenungan.com
==> http://www.rdsb.org
==> http://www.gpdi.org
•

"Kesaksian" -- Gloria Cyber Ministries

Rindu menyebarkan berkat kesaksian Anda untuk orang lain? Anda bisa
menyalurkannya lewat Situs Gloria Cyber Ministries. Di dalam menu "Kesaksian"
disediakan fasilitas untuk "Membagikan Kesaksian". Caranya dengan mengisi form
yang telah disediakan. Silakan buka juga "Arsip Kesaksian" yang memuat berbagai
kisah kesaksian dari saudara- saudara yang lain. Meskipun sajian kesaksian-kesaksian
yang ada ini tidak diberikan judul, namun Anda bisa mendapatkan deskripsi singkatnya.
Selamat berbagi berkat....
==> http://www.glorianet.org/
==> http://www.glorianet.org/kesaksian/
•

"Kesaksian" -- Anggur Baru

Situs Anggur Baru merangkum cerita-cerita kesaksian dari berbagai sumber dan
meletakkannya ke dalam satu menu khusus. Melalui sajian menu ini diharapkan para
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pengunjung akan memperoleh kekuatan, penghiburan, ataupun teguran. Pada halaman
pertamanya, diberikan pengantar yang cukup menarik. Setiap kisah juga memiliki
deskripsi singkat di bawah masing-masing judulnya. Nah, silakan berkunjung ke sini
dan dapatkan berbagai kesaksian menarik, antara lain: "2 Jam di Alam Maut" -- oleh
Aina; "Kesaksian Rudy Hartono" -- dikirim oleh Stanley Marcellius; "Sembuh dari Kanker
Ganas" -- oleh Theo Sulaiman Harun; serta "Direbut dari Cengkeraman Iblis" -- oleh
Mukendi, dll.
==> http://users.bigpond.net.au/shalom/ab/kesaksian/
•

"Kesaksian" -- Answering-Islam

Situs Answering-Islam menyediakan berbagai kesaksian yang ditulis oleh saudara kita
dari seberang. Anda dapat menemukan menunya pada bagian kiri bawah. Judul yang
dipakai sebagian besar memakai nama tokoh yang ditulis, seperti Kesaksian Hamran
Ambrie, Kesaksian Faisal, Kesaksian Jamilah. Untuk kesaksian yang terakhir ini Anda
bisa mendengarkan kesaksian langsungnya karena tersedia dalam format MP3.
==> http://answering-islam.org.uk/Bahasa/main.html
•

"Kesaksian" -- Kristen Online

Halaman khusus tentang kesaksian juga dapat Anda temui di Situs Kristen Online. Yang
menarik, setiap kesaksian ditampilkan tanpa sensor, oleh karena itu pengunjung diminta
untuk memberikan penilaiannya sendiri dan kebenaran kesaksian tersebut tidak
menjadi tanggung jawab Kriten Online secara langsung. Silakan berkunjung dan
semoga kesaksian-kesaksian yang Anda baca dapat menjadi berkat bagi Anda.
==> http://www.kristenonline.com/kristen/kesaksian.htm
•

"Kesaksian" -- GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia)

Situs Gereja Injili Karo Indonesia juga dilengkapi menu khusus tentang "Kesaksian".
Menu tersebut akan mengantarkan Anda untuk menilik berbagai kesaksian tentang
pergumulan pertumbuhan iman. Di antaranya "Kotbah Narapidana", "Kesaksian
Kebangunan Rohani", dan "Pelawak yang Bertobat". Silakan simak berbagai kesaksian
tersebut di Situs GIKI ini.
==> http://www.giki.org/kesaksian.htm
•

"Kesaksian" -- GL Ministry

-- Lewat menu "Kesaksian" dalam Situs Gilbert Lumoindong Ministry ini, Anda bisa
membaca berbagai kiriman kesaksian yang bisa menguatkan iman Anda. Jika Anda
juga ingin membagikan pengalaman rohani Anda, silakan kirim artikelnya dengan
mengisi form yang telah disediakan di menu "Formulir Kesaksian". Silakan berbagi
berkat.
==> http://www.glministry.com/kesaksian_dp.html
•

"Kumpulan Kesaksian" -- SahabatSurgawi
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Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan situs yang memiliki slogan 'Media Pelayanan
Antar Jemaat Antar Gereja Antar Denominasi Online' ini. Selain bisa mendapatkan
berbagai macam info mengenai pelayanan, doa, peluang usaha maupun daftar buku
baru, di situs ini Anda juga bisa menemukan berbagai macam kesaksian yang dapat
menguatkan iman Anda. Kesaksian yang ada diurutkan sesuai dengan urutan tanggal
masuk. Selain itu Anda juga dapat mengirimkan kesaksian Anda ke situs
SahabatSurgawi untuk dimuat dan menjadi berkat. Untuk lebih jelasnya silakan buka di:
==> http://www.sahabatsurgawi.com/kesaksian/kumpulan_kesaksian.html
•

"Kesaksian" -- Sinode GBI

- Selain menampilkan berita seputar kegiatan pelayanan Gereja Bethel Indonesia, situs
ini juga menampilkan link kesaksian untuk menampung kesaksian yang dikirimkan
kepada redaksi situs ini. Agar tidak penasaran, silakan Anda buka situsnya di:
==> http://www.sinodegbi.org/kesaksian/index.html

Jelajah Situs Manca
•

Power To Change

Power to Change adalah salah satu pelayanan dari Campus Crusade of Canada yang
menyajikan Injil dalam banyak bahasa -- Arab, Inggris, Jerman, Italia, Jepang, Malaysia,
Rusia, Spanyol, dsb. Dalam Situs Power to Change ini, Anda bisa membaca tulisan
spesial dari Joni Eareckson Tada yang berjudul "Victory through Suffering" dan tulisan
seorang ilmuwan yang beriman kepada Kristus yang berjudul "God and Science
Collide". Anda juga bisa membaca kesaksian-kesaksian dari para astronot, atlet,
pengusaha, ibu rumah tangga, musisi, ilmuwan, dsb. Temukan juga jawaban atas
pertanyaan-pertanyaan seperti: "What's the purpose of life?" (Apakah tujuan hidupku?),
"Can I really change my life?" (Dapatkah aku mengubah hidupku?), "Does God exist?"
(Apakah Allah itu ada?), dsb. Dalam situs ini disediakan juga topik-topik kontemporer
termasuk masalah seputar adopsi, minuman keras, kejahatan, keluarga, depresi, dsb.
Nah, jika Anda memerlukan berbagai sumber kesaksian, di sinilah tempatnya.
==> http://www.powertochange.com/
==> http://www.crusade.org/ [Campus Crusade for Christ/Canada]
•

Effective Evangelism

Silakan berkunjung ke "Effective Evangelism" online dimana Anda bisa menemukan
cara-cara untuk bersaksi tentang iman baik melalui seni, kehidupan pribadi, menolong
para pengungsi, menggunakan traktat dan film, penginjilan dengan web, dsb. Selain itu
Anda juga dapat belajar memberikan respon terhadap pertanyaanpertanyaan/komentar- komentar seperti: "Why so much pain if God is loving?"
(Mengapa ada banyak penderitaan jika Allah Mahakasih?) atau "I used to be a
Christian" (Dulu saya pernah menjadi Kristen) atau "There are no absolutes" (Tidak ada
sesuatu yang kebenaran yang mutlak). Anda juga bisa membaca artikel "10 Steps for
New and Growing Christians", kesaksian, panduan umum dalam penginjilan, dan
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banyak sumber untuk menolong Anda bertumbuh serta mensharingkan iman Anda.
==> http://www.effectiveevangelism.com/
==> http://www.christiananswers.net/evangelism/
•

SIM (Serving In Mission)

Dalam Situs SIM (Serving in Mission), Anda dapat menemukan kesaksian-kesaksian
misi seperti "A Day Among the Bunna", "Bibles Arrive for Angolan Refugees", dan
"Prospects for a Better Life in Chile". Jika Anda ingin belajar tentang bagaimana berdoa
dan membantu pelayanan SIM melalui doa-doa Anda, situs ini juga menyediakan
sumbernya untuk Anda pelajari. Bila Anda tertarik untuk terlibat dalam pelayanan misi
manca negara, temukan kesempatan- kesempatan bagi pelayanan misi jangka pendek,
perintisan gereja, dan juga pelayanan misionari bersama SIM. Tunggu apa lagi, jelajahi
langsung Situs SIM ini yang pasti akan menguatkan Anda lewat berbagai kesaksiannya
sekaligus memperluas wawasan misi Anda.
==> http://www.sim.org/
Redaksi:
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka
informasi review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada
saat kami menuliskan reviewnya

Seputar Milis
Milis Diskusi
Revival
Anda sedang mencari forum Kristen untuk berdiskusi tentang masalah kerohanian?
Cobalah bergabung ke milis ini. Milis diskusi Revival memiliki visi sebagai suatu sarana
yang memberikan pengajaran berdasarkan Kehendak Roh (Galatia 5:25) melalui
internet dan sebagai sarana untuk mendiskusikan dan membagikan (sharing) berbagai
hal menyangkut iman kristiani. Silakan segera bergabung dengan milis yang
anggotanya cukup banyak ini dan dapatkan berkat-berkat dari komunitas ini.
==> < gabung_dong@revival.or.id > [Berlangganan]
==> < operator@revival.or.id > [Administrasi dan Teknis]
==> < i-kan-untuk-revival@xc.org > [Alamat Milis]

Milis Publikasi
e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi)
Bagaimanakah nama Tuhan itu diwartakan? Bagaimana perjuangan dan pergumulan
yang dihadapi Saudara-saudara kita yang dengan gigih menyebarkan berita
keselamatan di berbagai tempat di dunia? Bagaimana kita dapat memperoleh informasi
tentang perkembangan pelayanan misi yang up to date dari seluruh belahan dunia?
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Bagaimana kita dapat berdoa bagi mereka yang melayani misi, baik yang ada di
Indonesia maupun yang ada di ujung-ujung dunia? Pertanyaan dan keinginan Anda itu
akan terjawab jika Anda berlangganan milis publikasi e-JEMMi. Publikasi e-JEMMi hadir
sejak tahun 1998 secara rutin setiap minggu dengan mengirimkan berbagai artikel dan
informasi misi, kesaksian misi, dan juga sumber-sumber misi. Melalui sajian informasi di
dalamnya, kita sekaligus diajak untuk mendukung dan terlibat dalam setiap upaya untuk
mengenalkan pribadi Yesus Kristus ke seluruh dunia, khususnya dalam doa. Nah,
tunggu apa lagi? Marilah kita ikut ambil bagian dalam misi Allah bagi dunia ini. Cara
berlangganan sangat mudah yaitu dengan mengirimkan e-mail kosong ke:
==> < subscribe-i-kan-misi@xc.org > [Berlangganan]
==> http://www.sabda.org/misi/ [Situs e-MISI]
==> http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ [Situs e-JEMMi]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/ [Arsip e-JEMMi]

Lain-Lain
PELAYANAN MELALUI INTERNET
Dalam bukunya yang berjudul "Operation World" (terbit tahun 2001), Patrick Johnstone
dan Jason Mandryk mengulas tentang beberapa pelayanan khusus dan salah satu yang
dibahasnya adalah tentang pelayanan melalui internet.
"Internet sedang mengubah cara dunia berkomunikasi. Sarana yang sungguh hebat ini
memiliki arti yang sangat besar bagi dunia penginjilan. Pertumbuhan web di India dan
China sangatlah menakjubkan -- internet tidak hanya dimiliki oleh negara-negara Barat.
Pengguna internet di China yang diperkirakan berjumlah 10 juta orang (di tahun 2000)
akan berkembang menjadi 100 juta orang (di tahun 2003). Sebagian besar wilayah di
Amerika Selatan dan Asia berkembang dengan pesat sebagai "wired community"
('komunitas' yang terhubung secara on-line). Penginjilan dengan menggunakan media
internet mencakup beberapa hal utama:
•
•
•

halaman-halaman Situs PI yang dapat diakses oleh semua penduduk dunia.
interaksi pribadi melalui email maupun chat room.
"streamed' instant audio atau video -- semakin efektif bila kecepatan aksesnya
meningkat.

"Situs Web juga menolong para pekerja dan organisasi Kristen untuk menjalin
hubungan dan saling berbagi informasi melalui cara-cara dan kecepatan yang tidak
pernah terbayangkan sebelumnya. Permohonan dukungan doa untuk sesuatu hal yang
sangat mendesak kini dapat disebarkan ke seluruh dunia dalam semenit dan dapat
diduplikasi ribuan kali." Luar biasa, bukan?
Berikut ini adalah ajakan berdoa untuk mendukung pelayanan elektronik/internet yang
disampaikan melalui buku "Operation World".
Pokok-pokok Doa:
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1. Tersedianya situs-situs Penginjilan yang lebih banyak.
Meskipun banyak organisasi Kristen dan gereja-gereja menggunakan Situs Web
sebagai sarana komunikasi antar anggota/bagiannya, hanya ada sedikit Situs
Web yang dirancang khusus untuk para pengunjung non-Kristen. Doakan agar
banyak orang Kristen menyadari akan potensi Situs Web untuk menjangkau para
pengunjung non-Kristen tersebut.
2. Penggunaan bahasa-bahasa lain (selain bhs. Inggris) di internet.
Ada banyak bahasa lain yang mulai dipakai di internet. Ada ratusan juta orang di
dunia yang dapat memahami bahasa Inggris sehingga mereka dapat mengakses
halaman Web berbahasa Inggris. Namun ada milyaran orang yang tidak
memahami bahasa Inggris, dan ironisnya hanya sedikit Situs PI yang
menggunakan bahasa-bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka. Karena itu
jangan lupa untuk terus berdoa agar tersedia Situs-situs PI yang dibuat dengan
bahasa-bahasa yang dimengerti oleh mereka yang belum terjangkau Injil,
terutama dalam bahasa China, Jepang, dan Arab.
3. Peningkatan potensi orang Kristen ketika ada di rumah.
Penginjilan online tidak hanya dapat dilakukan oleh organisasi- organisasi
Kristen. Pribadi-pribadi (seorang yang pemalu, atau penderita cacat, atau
pensiunan) dapat menjangkau dunia dari rumahnya. Doakan agar potensi
mereka tergali dan menjadi berkat.
4. Pengguna internet di Timur Tengah.
Ada akses internet gratis di seluruh wilayah Timur Tengah (kecuali Saudi
Arabia). Cara ini memungkinkan orang Muslim untuk mengetahui pemberitaan
tentang Kristus melalui sarana yang "terselubung". Doakan agar tersedia lebih
banyak pelayanan melalui Web yang lebih mengena untuk menjangkau mereka.
5. Pencegahan dan penghentian pornografi.
Tidaklah mungkin untuk menghentikan sepenuhnya situs-situs pornografi; namun
doakan orang-orang Kristen dan mereka (baik secara organisasi maupun
individu) yang sedang memperjuangkan hal tersebut.
6. Dukungan keuangan.
Satu alasan mengapa hanya sedikit organisasi Kristen yang membuat Situs Web
adalah karena tidak adanya "produk" yang dapat dijual sehingga dibutuhkan
dana untuk menutup biaya-biaya produksi yang harus dikeluarkan. Doakan agar
banyak orang Kristen menyadari pentingnya potensi pelayanan elektronik melalui
internet dan mereka dapat mendukung pelayanan-pelayanan PI melalui internet
ini dengan memberikan persembahan uang.
7. Strategi untuk melakukan penginjilan secara online.
WEC telah membuat secara terperinci "Web Evangelism Guide" untuk
memberikan penjelasan mengenai strategi-strategi dalam melakukan penginjilan
secara online:
==> http://www.web-evangelism.com
Dibutuhkan banyak orang untuk menerjemahkannya ke dalam berbagai bahasa.
8. Pelayanan pemuridan sebagai follow-up.
Sama seperti pelayanan radio, follow-up untuk para petobat baru menjadi satu
masalah baru. Namun hal yang menggembirakan, Situs Web menyediakan cara
komunikasi dua arah yang mudah digunakan, yaitu email pemuuridan dan
konseling. Tersedia terlalu banyak materi online bagi petobat baru. Ada
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komunitas cyberspace dari orang-orang percaya, dalam skala internasional, yang
sedang bertumbuh. Komunitas ini bisa menolong mereka yang tinggal di wilayahwilayah yang terisolasi.
9. Akses ke Web melalui telepon genggam.
Satu milyar orang diperkirakan akan memiliki akses ke Web melalui telepon
genggam pada tahun 2003 nanti. Doakan strategi baru yang dibutuhkan untuk
memanfaatkan media tersebut sebagai sarana PI.
10. Chat rooms.
Diperkirakan jutaan orang mengakses online 'chat' setiap harinya. Kesaksiankesaksian yang disampaikan oleh orang-orang Kristen dalam chat rooms akan
menjadi cara untuk mengenalkan Kasih Kristus kepada banyak orang. Dua situs
web yang memiliki fokus untuk melakukan pelayanan tersebut adalah
==> http://www.web-evangelism.com/chat dan
==> http://www.e-vangelism.org.uk
Doakan agar banyak orang Kristen yang memakai chat rooms untuk menjadi
sarana ber-PI.
Sumber Asli: Bahan diambil dan diterjemahkan dari:
Judul Buku : Operation World
Judul Artikel : The Internet
Penulis
: Patrick Johnstone dan Jason Mandryk
Penerbit
: Paternoster Lifestyle, UK; dan WEC International, 2001
Situs Web : http://www.operationworld.org/
Artikel ini juga pernah dimuat dalam Milis Publikasi e-JEMMi Edisi 05/2002 yang
mengulas tentang Pelayanan Internet. Untuk melihat arsipnya:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/2002/05/

Stop Press
INFO SEMINAR
Departemen Literatur SAAT (Seminari Alkitab Asia Tenggara) akan
menyelenggarakan Seminar Pembinaan Bidang Media Bagi Jemaat
dengan tema:
"LITERATUR DAN GEREJA DI ERA GLOBALISASI"
Hari, tanggal:
10 - 12 Oktober 2003
Tempat:
Rumah Retret
St. Maria Magdalena Postel
Jl. Jayagiri 20, Malang
Pembicara:
Stephen McElroy, Xavier Quentin Pranata,
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Basuki, Yahya Tirta Prewita,
Daniel Lucas Lukito, Rahmiati Tanudjaya
Biaya Pendaftaran:
Jawa: Rp. 250.000,Luar Jawa: Rp. 225.000,Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Laura B. Kilool
Telp. (0341) 366025, 4907550
Fax. (0341) 343449
E-mail: litsaat@mailcity.com
Setiap hari kerja Senin-Jumat pk. 08.00-14.30 WIB
HATI-HATI BOM E-MAIL!!

ICW 2003

Apakah dalam dua bulan terakhir ini mailbox Anda "kebanjiran" email yang memuat file
attachment dengan kapasitas sangat besar? Besar kemungkinan ini adalah serangan
"virus". Jadi berhati-hatilah!
Beberapa hal di bawah ini perlu Anda perhatikan:
1. Publikasi ICW (dan publikasi lain yang disebarkan oleh sistem I-KAN) 'TIDAK
PERNAH' mengirimkan edisi-edisinya/informasi dengan attachment. Jika Anda
menerima kiriman email dari ICW (misalnya: "From: ICW <SABDA@xc.org>"
atau "From: Staf ICW <staf-ICW@sabda.org>) dan ada attachmentnya, jangan
langsung beranggapan bahwa kiriman itu berasal dari kami. Oleh karena itu,
JANGAN BUKA attachment tersebut. Beberapa "worms" dan virus sekarang
dapat menipu dengan mereplikasi/ mengambil alamat email untuk "From:" atau
"To:".
2. Setiap kiriman dari Redaksi e-JEMMi/e-MISI SELALU dalam bentuk 'plain text' ....
tidak pernah dikirimkan dalam bentuk format HTML dan TIDAK PERNAH disertai
attachment.
3. Sebagai informasi, berikut adalah beberapa "Subject" yang sering digunakan
oleh 'bom email' ini: my details, approved, your application, That movie, your
details, thank you, wicked screen saver, details, dll.
4. Karena itu, sekali lagi: Berhati-hatilah dalam membuka email- email Anda
terutama yang ada Attachment-nya. [Kalau Anda ingin aman (tidak ingin kena
bom email atau virus lain), lebih baik tidak membuka Attachment sama sekali,
karena dari situlah biasanya virus masuk dengan mudah].

Surat Anda
Dari: <Robert_Napitupulu@>
>Shaloom, Dalam Kasih Tuhan.
>Terimakasih buat Informasinya ICW, Semoga jadi Berkat.
>Dan membawa Hormat Bagi Nama Tuhan Yesus.
>GBU.
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Redaksi:
Terima kasih banyak untuk dukungan dan juga doanya. Doakan kami agar bisa selalu
menyajikan informasi-informasi yang berguna bagi Saudara- saudara pembaca ICW,
dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Bagi Anda yang mengetahui informasi-informasi baru seputar situs atau milis Kristen,
jangan segan-segan mengirimkannya kepada kami untuk dimuat di publikasi ICW agar
cepat dikenal oleh Saudara- saudara seiman yang lain.
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ICW 1009/Oktober/2003: Renungan
Salam Kasih
Salam sejahtera,

Sudahkah Anda bersaat teduh hari ini? Kehidupan anak Allah tidak boleh lepas dari
saat teduh -- saat dimana kita bisa menjalin komunikasi pribadi dengan Tuhan, karena
melalui saat teduh itulah kita dapat lebih mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita
sehari- hari. Ada banyak variasi metode dalam bersaat teduh, baik yang langsung
menggunakan ayat-ayat dalam Alkitab maupun menggunakan bahan-bahan
renungan/saat teduh yang banyak beredar saat ini.
Di jaman teknologi internet saat ini, bahan renungan tidak hanya bisa didapat lewat
buku-buku, radio, atau gereja/persekutuan, karena ada banyak situs dan milis yang juga
menyediakan bahan-bahan renungan, bahkan ada yang memiliki fasilitas audio. Banyak
orang Kristen suka mendapatkan bahan-bahan renungan yang disediakan lewat
internet, karena selain banyak ragamnya, juga sangat efektif dan efisien -- bisa diakses
di mana saja dan kapan saja, gratis (kecuali membayar pulsa untuk akses).
Nah, Anda ingin tahu kemana Anda harus mengarahkan browser Anda untuk
mendapatkan bahan-bahan renungan tersebut? Silakan ikuti sajian ICW kali ini yang
akan membahas tentang "Renungan". Disediakan juga beberapa alamat Milis Publikasi
jika Anda ingin berlangganan bahan renungan secara online. Selain itu kami juga
menampilkan ulasan mengenai 'Penulisan Renungan' yang kami harap dapat
membantu Anda untuk gemar menulis renungan. Untuk melengkapi edisi ini, kami
informasikan bahwa ICW juga pernah menampilkan topik yang sama pada terbitan ICW
edisi 083/2000. Silakan lihat edisi tersebut di alamat:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/083/
Tidak lepas dari hal-hal di atas, Redaksi juga ingin memberikan dorongan dan pesan
agar para pembaca ICW rajin-rajin bersaat teduh untuk merenungkan Firman-Nya yang
hidup dan ajaib! Juga jangan segan-segan untuk men-share-kan hasil renungan Anda
kepada anggota keluarga atau teman-teman yang lain, baik dalam bentuk verbal atau
pun tulisan, karena dengan cara demikian Anda telah berbagi berkat Tuhan kepada
lebih banyak orang. Namun ingatlah bahwa merenungkan Firman Tuhan tidak sama
dengan menjalankan/melakukan Firman Tuhan. Oleh karena itu marilah kita tidak hanya
menjadi perenung Firman Tuhan saja tetapi, juga menjadi pelaku Firman Tuhan.

“

"Berbahagialah orang yang tidak berjalan
menurut nasihat orang fasik,
yang tidak berdiri di jalan orang berdosa,
dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh,
tetapi yang kesukaannya ialah Taurat TUHAN,
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”

dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam."
—(Mazmur 1:1-2)—

ICW 2003

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+1:1-2 >
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Jelajah Situs
•

Obor

Di dalam Situs Obor, Anda akan menemukan berbagai bahan renungan. Anda bisa
menemukan menu "Renungan" ini di antara menu-menu lainnya seperti "Info Ilmiah",
"Artikel", "Renungan", "Kesaksian", "Mesin Arsip", dan lain-lain. Jika Anda mengklik
menu "Renungan" maka Anda akan menjumpai berapa bahan renungan yang disajikan
dengan judul yang cukup menarik misalnya "Kebimbangan Rohani", "Cara Mudah
Pengobatan Kanker Paru-Paru", dan "Masih Ingatkah Anda lagu Imagine dari John
Lennon", dll. Silakan berkunjung dan dapatkan berkat melalui bahan-bahan renungan
yang tersedia.
==> http://www.ob.or.id/
•

5Roti2ikan

Situs yang mempunyai harapan untuk memberikan kelimpahan dari sesuatu yang
sederhana ini menampilkan banyak bahan renungan. Kontributor yang aktif di situs ini
antara lain Pdt. Benny Solihin, Ev. Hali Daniel Lie, dan Wahyu Pramudya, dll. Di
halaman depan situs ini Anda dapat langsung memilih berbagai tulisan renungan dan
artikel terbaru. Untuk informasi tentang tulisan-tulisan terbaru silakan lihat ICW edisi
1007/2003 yang lalu. Selamat berkunjung!
==> http://www.5roti2ikan.net/
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1007/
•

Gloria Cyber Ministries (Renungan Harian)

Anda ingin mendapatkan bahan "Our Daily Bread" yang diterbitkan oleh RBC (Radio
Bible Class) dalam versi bahasa Indonesia secara online? Silakan kunjungi situs ini,
karena di dalamnya disediakan menu khusus yaitu bahan "Renungan Harian". Melalui
menu ini Anda bisa membaca arsip serta mendapatkan fasilitas untuk berlangganan
"Renungan Harian" lewat email. Selain menu tersebut, situs ini juga menampilkan
berbagai macam tulisan, baik berupa berita, artikel, maupun tulisan ringan lainnya. Hal
tersebut terlihat dari sederetan menu-menunya seperti "Dunia Kerja", "Keluarga",
"Perilaku", "Maunya Anak Muda", " Taman Bacaan", "Berita", "Sosok", "Wawancara",
dan lain-lain. Meskipun tidak ada menu khusus tentang renungan di sini namun Anda
bisa mendapatkan beberapa tulisan yang akan mendorong Anda untuk merenungkan
berbagai hal tentang kehidupan. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda kunjungi bagian
"Kolom", yang diisi oleh berbagai nama yang cukup dikenal, seperti Jonathan L.
Parapak, Eka Darmaputera, Romo Mangunwijaya Sendjaya, dan lain-lain.
==> http://www.glorianet.org/rh/
==> <e-RH@glorianet.org> [Berlangganan]
Selain melalui Situs Gloria Cyber Ministries, Anda bisa juga membaca arsip Renungan
Harian melalui Situs SABDA.org termasuk berlangganan e-RH (versi email Renungan
Harian) secara gratis.
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==> http://www.sabda.org/
==> http://www.sabda.org/publikasi/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
==> <subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org> [Berlangganan]
•
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In-Christ.net (Santapan Harian)

Anda sering menggunakan Santapan Harian untuk bahan bersaat teduh? Di situs ini
Anda bisa membacanya secara online. Di sini disediakan fasilitas arsip sehingga jika
perlu Anda bisa membaca semua edisinya. Situs ini juga menyediakan fasilitas untuk
berlangganan dengan cara memasukkan alamat email di kolom yang telah disediakan.
Meskipun tidak banyak yang bisa Anda dapatkan di sini, namun bagi Anda yang ingin
dan gemar membaca renungan ini, silakan singgah.
==> http://www.in-christ.net/
Selain melalui Situs In-Christ.net, Anda bisa juga membaca arsip Santapan Harian
melalui Situs SABDA.org termasuk berlangganan e-SH (versi email Santapan Harian)
secara gratis.
==> http://www.sabda.org/
==> http://www.sabda.org/publikasi/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh
==> <subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org> [Berlangganan]
•

e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)

- Pada edisi yang terdahulu kami telah mengulas bagian "Kesaksian" dari situs ini. Nah,
kali ini giliran bagian "Renungan". Jika Anda masuk ke menu "Renungan", Anda akan
langsung disambut dengan 9 judul renungan, di antaranya "Kita Juga akan Hidup" yang
ditulis oleh Billy Graham, "Motivasi Memberitakan Injil" dari Pdt. Dr. Stephen Tong, dan
"Mengucap Syukur Setiap Pagi" yang diuraikan oleh Pdt. Bob Jokiman. Nah, sembari
menjelajahi Situs e-MISI, silakan renungkan juga kasih Tuhan melalui tulisan-tulisan di
menu ini.
==> http://www.sabda.org/misi/
==> http://www.sabda.org/misi/renungan/
•

Pondok Renungan

Dari namanya, situs yang satu ini tentu menampilkan cukup banyak renungan. Tepat
sekali, di halaman depannya ditampilkan pengantar untuk masuk ke berbagai menu
khusus renungan yakni "Renungan Harian", "Renungan Harian Bahasa Jawa",
"Kumpulan Renungan - Artikel Iman", dan "Renungan Anthony De Mello". Semua
renungan yang ditampilkan di sini bernafaskan Katolik. Bagi Saudara yang mencari
beragam renungan, situs ini merupakan alamat yang tepat untuk Anda jelajahi.
==> http://www.pondokrenungan.com/
•

Renungan
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Situs Renungan sarat dengan beragam renungan pula. Untuk menemukan renungan ini
cukup gampang, karena beberapa di antaranya di-review secara singkat di halaman
depan. Selain itu, ditampilkan juga beberapa menu lain seperti "Kesaksian", "Senyum",
dan "Event/Acara". Bila Anda ingin mendapatkan bahan renungan sekaligus fasilitasfasilitas menarik lainnya (kirim kartu, ruang diskusi, dan chatting), silakan jalan-jalan ke
Situs Renungan ini.
==> http://www.renungan.com/

Jelajah Situs Manca
•

"Devotions" -- Back to The Bible

Bagian dari Situs Back to The Bible juga menyediakan bahan renungan. Caranya,
pertama Anda harus masuk lewat menu "Get to Know God" lalu pilihlah "Devotions for
Your Journey". Di dalamnya Anda akan disambut dengan empat kategori renungan
yakni "Author's Attic", "Features", "Hymns and Psalms", serta "Classics". Berbagai
renungan yang tersaji tersebut dilengkapi dengan menu "Read Scripture" yaitu ayat
yang ada di dalam renungan. Situs ini juga menyediakan berbagai fasilitas penunjang
seperti mengirimkan renungan tersebut ke teman lewat email, print, juga menerima
lewat PDA. Nah, silakan menggunakan bahan-bahan yang ada di sini untuk melengkapi
perenungan Saudara.
==> http://www.backtothebible.org/
==> http://www.backtothebible.org/devotions/core.htm
•

In Touch Ministries

Di dalam situs ini Anda bisa mendapatkan berbagai sumber-sumber referensi renungan
dari tulisan-tulisan Dr. Charles Stanley yang telah dipublikasikan lewat berbagai media.
Menu-menu yang ditampilkan cukup banyak, antara lain "Daily Devotional", "Broadcast",
"Prayer Touch", "Exploring the Bible", "Mighty in Spirit", dan "Generation Next" yang
bisa Anda temukan ketika Anda mengarahkan pointer ke "My in Touch". Nah, khusus
mengenai renungan silakan masuk ke "Daily Devotional" dimana Anda akan langsung
disambut dengan satu renungan menarik. Selamat berkunjung ....
==> http://www.intouch.org/
==> http://www.intouch.org/myintouch/devotional/
•

Anchor Your Life

Setiap insan memerlukan pegangan untuk setiap hidupnya. Pegangan ini harus
menancap teguh hingga membuatnya tetap berdiri kokoh di tengah badai dan
gelombang. Untuk maksud itulah Situs Anchor Your Life diluncurkan, yakni memberikan
pegangan kepada para pengunjung untuk menjalani kehidupannya dari hari ke hari.
Situs yang terkesan sederhana ini ternyata memuat materi yang cukup banyak. Hal itu
bisa dilihat dari penampilannya yang meskipun miskin image namun sarat dengan katakata. Ada berbagai menu yang ditampilkan yang dapat digunakan sebagai pedoman
hidup, salah satunya tentang renungan. Untuk menemukan renungan-renungan ini
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silakan klik "Devotionals" yang terletak di bawah menu "Thought for the Day". Di
dalamnya akan Anda temukan renungan "Thought for the Day" yang disusun urut
berdasarkan bulan. Dari halaman ini Anda bisa membaca baik dari edisi terbaru
maupun edisi-edisi sebelumnya yang telah diarsip. Anda ingin mendapatkan renungan
untuk bulan Oktober ini? Silakan Anda berkunjung ke Situs Anchor Your Life.
==> http://www.anchorlife.org/
==> http://www.anchoryourlife.com/devotions/
•

Sermonaudio

Ingin menikmati renungan dengan cara yang lain? Lewat situs Sermonaudio ini Anda
bisa mendengarkan berbagai renungan dalam format audio yang dibawakan antara lain
oleh Charles Haddon Spurgeon, Michael Phillips, dan Dr. John Barnett. Sambil surfing,
Anda bisa memperoleh berkat-berkat melimpah melalui renungan- renungan yang
disampaikan. Menarik bukan?
==> http://www.sermonaudio.com/

Get the Fresh
Situs "TELAGA"
http://www.telaga.org/
Anda sering mendengarkan program acara TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga)
di radio? Acara dengan narasumber Pdt. Dr. Paul Gunadi ini telah setia selama
beberapa tahun melakukan pelayanan konseling lewat radio. Nah, kabar gembira bagi
Anda karena sekarang LBKK (Lembaga Bina Keluarga Kristen), yaitu yayasan yang
menaungi program TELAGA, telah meluncurkan situs dari program ini, dengan nama
yang sama yaitu TELAGA, pada tanggal 1 Oktober 2003!
Situs TELAGA ini selain berisi informasi tentang pelayanan LBKK dan program
TELAGA, juga berisi rekaman kaset-kaset TELAGA yang tersedia dengan fasilitas
audionya untuk dapat Anda dengarkan secara langsung. Tapi bukan hanya itu, Anda
juga bisa membaca transkrip lengkap (versi tulisan) dari semua kaset TELAGA yang
telah disiarkan lewat radio tersebut di situs ini! Hebat bukan?
Supaya pengunjung bisa mengakses bahan-bahan ini dengan mudah maka semua
bahan telah disusun secara tematis, antara lain: Orangtua- Anak, Suami-Istri,
Remaja/Pemuda, Dewasa, Keluarga, Pranikah/ Pernikahan, Pendidikan, Masalah
Hidup, Perceraian/Perselingkuhan, Karier/Pekerjaan, Pelayanan/Gereja,
Karakter/Kepribadian, dan Pengembangan Diri. Pengunjung dengan mudah dapat
memilih bahan yang dikehendaki dan dapat men-downloadnya dalam bentuk teks
maupun audio.
Dapatkan juga berbagai artikel menarik dari berbagai sumber yang bisa Anda akses
melalui menu "Artikel". Beberapa judul menarik yang ada misalnya "Kekerasan dalam
Rumah Tangga", "Tanggung Jawab yang tak Terlupakan", serta "Kasih dan
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Penghargaan", dll.
==> http://www.telaga.org/artikel.php/
Berikut adalah deskripsi singkat dari beberapa menu:

INDEKS AUDIO: berisi indeks semua kaset yang dilengkapi dengan deskripsi singkat,
transkrip, download versi audio (MP3, WMA, dan RA), serta link untuk memesan kaset.
==> http://www.telaga.org/artikel.php/
INDEKS SINGKAT: berisi sama seperti indeks audio namun lebih singkat karena hanya
menampilan nomor indeks dan judul kaset.
==> http://www.telaga.org/indeks_singkat.php/
RESENSI BUKU: menampilkan review berbagai buku yang berhubungan dengan
Konseling seperti: "Men Are From Mars, Women Are From Venus" (Pria dari Mars,
Wanita dari Venus) yang ditulis John Gray, Ph.D., "Tolong Aku Punya Anak Remaja"
yang ditulis oleh Jay Kesler, dan "Masalah-masalah dalam Rumah Tangga Kristen"
yang ditulis oleh Jay E. Adams, dll.
==> http://www.telaga.org/resensi_buku.php/
Hal menarik lainnya, disediakan juga Form Tes Keintiman dan Karunia. Untuk
mengetahui apa dan bagaimana tes ini, silakan masuk ke menu FORM TES.
==> http://www.telaga.org/formulir_test.php/
Nah, bagi Anda yang membutuhkan referensi seputar Konseling, cepat- cepat kunjungi
Situs TELAGA. Kami yakin Anda akan puas.
Btw, Anda juga bisa menyimak penjelasan secara tuntas tentang Situs TELAGA ini
melalui arsip publikasi e-Konsel edisi 049/2003.
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/049/

Seputar Milis
Milis Diskusi
Intra-Sanctum
Anda sedang mencari komunitas diskusi tentang hal-hal umum namun dilandasi
keyakinan Kristen? Jika jawabannya "ya", mengapa tidak bergabung dengan milis
diskusi yang satu ini. Melalui media milis diskusi ini, Anda bisa berinteraksi dengan
saudara-saudara yang lain sehingga diharapkan dapat saling membantu pertumbuhan
iman masing- masing. Kami percaya Anda akan mendapatkan banyak berkat lewat milis
ini, karena selain berfokus pada diskusi namun, milis ini juga memposting beberapa
publikasi. OK, selamat bergabung di milis ini.
==> < intra-sanctum-subscribe@yahoogroups.com > [Berlangganan]
==> < intra-sanctum-owner@yahoogroups.com > [Owner]
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Milis Publikasi
e-RH (Renungan Harian)

Renungan Harian (RH) adalah versi bahasa Indonesia dari bahan Our Daily Bread,
yang tentu sudah cukup dikenal. Suguhan-suguhan renungannya yang menarik sangat
membantu para pembaca untuk mengisi kehidupan rohaninya setiap hari. Bagi Anda
yang tidak sempat mendapatkan edisi cetak (kertas)nya, jangan khawatir, karena jika
Anda memiliki alamat email, maka Anda dapat berlangganan bahan RH ini, bahkan
secara gratis. Caranya mudah sekali, silakan kirim email kosong ke alamat
berlangganan di bawah ini, maka setiap hari bahan RH tersebut akan muncul di mailbox
Anda secara rutin. Nah, tunggu apa lagi, cepatlah berlangganan!
==> < subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org > [Berlangganan]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-rh/
==> http://www.glorianet.org/rh/
e-SH (Santapan Harian)
Bahan renungan yang satu ini juga cukup familiar. Renungan SH ini dikirimkan per hari
berdasar urutan kitab dalam Alkitab. Jadi, jika Anda rutin membacanya tiap hari, maka
dalam waktu enam tahun Anda telah berhasil membaca seluruh Alkitab Anda ditambah
penjelasan- penjelasannya! Wow, menarik bukan? Nah, bagi Anda yang selalu setia
bersaat teduh dengan bantuan Santapan Harian ini, mengapa tidak mencoba
mendapatkannya juga secara online, karena SH juga menyediakan fasilitas
berlangganan lewat email. Bagaimana? Tertarik untuk mendapatkan bahan SH ini
setiap pagi di mailbox Anda? Silakan berlangganan lewat alamat di bawah ini.
==> < subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org > [Berlangganan]
==> http://www.in-christ.net/ [Arsip]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/ [Arsip]
Renungan Pagi
Persekutuan Doa (PD) Imanuel -- persekutuan doa interdenominasi karyawan-karyawati
Astra Heavy Industries Group -- mempunyai program pelayanan melalui internet.
Pelayanan ini diwujudkan dengan membangun sebuah milis publikasi yang diberi nama
Renungan Pagi. Milis ini melayani pengiriman (satu arah) renungan pada setiap hari
kerja, mulai dari Senin sampai Jumat (kecuali hari libur). Meskipun milis ini bernaung di
bawah Astra Heavy Industries Group namun keanggotaan milis ini bersifat terbuka. Jadi
bila Anda ingin juga mendapatkan bahan Renungan Pagi tersebut, silakan mengirimkan
email kosong ke alamat:
==> < renungan_pagi-subscribe@yahoogroups.com > [Berlangganan]
==> < renungan_pagi-owner@yahoogroups.com > [Owner]
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Artikel: Berpikir Positif
Sebuah Perenungan

Sajian ini kami ambil dari milis Generasi Tanpa Tembok. Anda mungkin pernah juga
membacanya. Jika benar demikian setidaknya renungan ini bisa kembali mengingatkan
kita bersama.
Seorang pria mengamati tetangganya yang berumur 80 tahun sedang menanam pohon
mangga.
Ia bertanya, "Anda tentu tidak berharap untuk menikmati buahnya bukan? Paling sedikit
dibutuhkan 20 tahun sampai pohon itu berbuah."
Orang tua itu menghela nafas sejenak dan menjawab, "Tidak, mungkin saya tidak akan
pernah melihat pohon ini berbuah. Saya sudah terlalu tua untuk menunggu saat itu.
Tapi tidak apa-apa ... selama hidup saya sudah menikmati buah mangga ... tetapi bukan
dari pohon yang saya tanam sendiri. Kalau saja tidak ada orang yang menanam pohon
mangga, seperti yang saya lakukan sekarang, mungkin saya tidak akan pernah bisa
menikmati buah mangga. Saya hanya berusaha berbuat yang sama dan berharap
semua orang yang menikmati buahnya akan menanam juga untuk generasi berikutnya."
Yesus bersabda dalam Yohanes 4:37, ".... yang seorang menabur dan yang lain menuai
...."
Milis Generasi Tanpa Tembok
==> < GeTT-unsubscribe@yahoogroups.com > [Bergabung]
==> < gettcyber@yahoo.com > [Owner]
==> http://groups.yahoo.com/group/GeTT
==> http://www.tanpatembok.com/

Lain-Lain
Penulisan Renungan
Renungan merupakan pendapat penulis dengan cara mengeksegese sebuah ayat atau
perikop, disimpulkan, lalu direfleksikan ke konteks kehidupan kita sehari-hari. Dengan
adanya refleksi ini, maka sebuah renungan menjadi hidup dan bermanfaat bagi
pendengar kalau dibacakan atau pembaca kalau hanya berupa tulisan saja.
Menulis renungan mempunyai tujuan sebagai berikut :
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PERTAMA, menjelaskan sesuatu persoalan firman Allah yang ada. Penjelasan ini
jangan mengada-ada tetapi sesuai apa yang dikatakan firman Allah (Ulangan 27:8;
Matius 13:36; Lukas 24:27; Kisah Para Rasul 11:4; 18:26).

KEDUA, membantah (Kisah Para Rasul 15:2; 18:28; 23:9). Bukan membantah terhadap
Tuhan. Membantah di sini, adalah bila kita melihat firman Allah diselewengkan dan kita
perlu meluruskannya, maka di sinilah fungsi menulis sebuah renungan: membantah
firman yang diselewengkan supaya menjadi benar.
KETIGA, mendukung firman Allah (Ulangan 1:31; 2 Raja-raja 23:3).
KEEMPAT, melontarkan gagasan baru yang mendidik (Amsal 6:23; 22:6;29:17; Daniel
1:5; Kisah Para Rasul 7:22; 22:3; Efesus 6:4; 2 Timotius 3:16; Titus 2:4; 2:12).
KELIMA, memberi jalan keluar kepada orang yang sedang mengalami kesesakan
(Keluaran 18:20; Ulangan 8:6; 26:17; 1Raja-raja 2:3; 1 Samuel 12:23; Ayub 38:19;
Mazmur 16:11; 23:3; 37:34; 51:15; 67:3;139:24; 143:8; Amsal 3:17; 4:28; Yesaya 62:10;
Daniel 4:37; Hosea 14:10; Yohanes 14:6; 1 Korintus 10:13)
KEENAM, memberi peringatan atau menasehati saudara seiman yang sedang belok
dari jalan Allah (Keluaran 18:19; 1 Raja-raja 12:6; Mazmur 32:8; 73:24; Amsal 12:15;
13:10; 19:20; Efesus 6:4; Filipi 2:1; 1 Timotius 1:5; Kisah Para Rasul 11:23; 13:43;
14:22;20:2; 2 Timotius 4:2; Titus 2:15; Ibrani 3:13; 1 Petrus 2:11; 5:12).
KETUJUH, memompakan semangat atau menghibur agar saudara seiman yang sedang
dalam kesesakan kembali berjalan dalam Allah dan kembali menaruh harapan kepada
Allah (Yesaya 49:13; 61:2; 66:13; Yeremia 31:13; Kisah Para Rasul 14:22; 1 Tesalonika
2:11; Matius 5:4; Yohanes 11:19; Kisah Para Rasul 13:15; Roma 1:12; 1 Korintus 14:3;
2 Korintus 1:4; 2:7; 7:4; Efesus 6:22; Kolose 4:8; 2:2; 1 Tesalonika 3:7; 5:14; 2
Tesalonika 2:17).
Sebenarnya macam renungan sama seperti khotbah, karena di samping bisa ditulis
juga bisa dikhotbahkan:
RENUNGAN TOPIKAL, renungan yang dilakukan secara topik yang bagian- bagian
utamanya diambil dari topiknya atau pokoknya, lepas dari teks. Jadi setiap bagianbagian dari pokok ulasan mengandalkan pada arti yang sama dan yang mendukung
topik utama yang diambil dari ayat-ayat dan kitab-kitab, baik yang dalam satu kitab
maupun dari kitab-kitab yang berbeda.
RENUNGAN TEKSTUAL, suatu renungan yang bagian-bagian utamanya diperoleh dari
satu teks yang terdiri atas suatu bagian Alkitab yang pendek. Setiap bagian ini dipakai
suatu garis saran dan teks yang memberikan tema renungan itu. Jadi renungan tekstual
ini mengandalkan pada eksegese kata per kata, bukan kalimat per kalimat.
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RENUNGAN EKSPOSITORI, suatu renungan dimana suatu bagian Alkitab yang
pendek atau panjang diartikan dalam hubungan dengan satu tema atau pokok. Bagian
terbesar materi renungan diambil langsung dari nas Alkitab tersebut dan kerangkanya
terdiri dari serangkaian ide yang diuraikan secara bertahap dan berpangkal pada satu
ide utama. Jadi, renungan ekspositori mengandalkan pada eksegese kalimat (ayat) per
kalimat (ayat) dalam sebuah perikop.
Model penulisan renungan biasanya sebagai berikut: Ayat Bacaan -- Pendahuluan -Pertanyaan -- Uraian/Eksegese -- Penutupan -- Refleksi

AYAT BACAAN: ayat bacaan ini digunakan sebagai dasar pembahasan renungan. Ayat
bacaan ini lebih baik satu perikop, tetapi bisa juga beberapa ayat dari perikop atau kitab
yang berlainan. Hal ini tergantung pada sasaran yang hendak dituju.
PENDAHULUAN: pembukaan renungan ini bisa dimulai dengan ilustrasi -- pendapat
seseorang, peristiwa, peribahasa -- atau sebuah ayat, bahkan sebuah perikop.
Panjangnya tak lebih dari 10% atau satu alinea.
PERTANYAAN: beri satu atau dua pertanyaan. Pertanyaan ini berkaitan dengan topik
yang dibicarakan. Fungsi pertanyaan ini adalah memperlihatkan adanya persoalan
dalam sebuah renungan itu, dimana persoalan ini yang nantinya harus dijawab dengan
tuntas. Panjangnya setengah atau satu alinea.
URAIAN (EKSEGESE): melakukan eksegese ayat baik secara per kata maupun secara
satu ayat yang dijadikan ayat bacaan. Biasanya hal ini dibagi menjadi dua sampai tiga
butir kecil, dimana setelah membahas butir-butir kecil itu boleh diberi ilustrasi atau tidak
sama sekali. Ini tergantung apakah eksegese tersebut sederhana (tidak rumit) untuk
dipahami. Jika susah untuk dipahami lebih baik diberi ilustrasi. Panjang uraian 60%
atau empat sampai lima alinea. Dalam eksegese inilah yang menentukan apakah
renungan ini mendalam atau tidak. Kalau penguasaan bahasa aslinya -- Ibrani dan
Yunani -- kita lemah, kemungkinan eksegesenya tidak mendalam. Kalau kita hanya
menggunakan eksegese dengan modal bahasa Indonesia, maka sudah pasti kita cukup
meragukan hasilnya. Sebagai eksegesetor kita harus selalu berorientasi ke bahasa
aslinya.
PENUTUPAN: menyimpulkan hasil eksegese. Penutup ini menentukan pengembangan
refleksi, karena itu isi perlu sesuai dengan topik yang sedang dibahas, jangan
membelokkan topik. Panjangnya 5% atau satu alinea.
REFLEKSI: apa yang telah dihasilkan dalam kesimpulan direfleksikan ke dalam
kehidupan pembaca, sehingga tujuan dari renungan itu sampai kepada pembaca.
Peranan refleksi ini sangat penting. Kalau hasil eksegese itu baik dan tidak direfleksikan
kepada pembaca, maka semua itu akan sia-sia. Bagi pembaca, hasil eksegese itu
masih merupakan bahan mentah yang harus diolah, kemudian oleh pembaca dimakan
secara perlahan-lahan. Hasil refleksi akan dijadikan pedoman hidup bagi pembaca.
Panjangnya 24,5% atau satu atau dua alinea.
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Sumber:
Judul Buku : Teknik Penulisan Literatur
Pengarang : Harianto GP
Penerbit : Agiamedia, Bandung, 2000
Halaman : 106 - 110

Stop Press
INFO SEMINAR dan KKR
1) SEMINAR KEPEMIMPINAN AKTIVIS
KRISTEN
Pembicara
: Pdt. Dr. Stephen Tong
Tanggal
: Jumat - Sabtu, 17-18 Oktober 2003
Jam
: Pukul 09.00 - 12.00 WIB
Gereja Isa Almasih Pringgading
Tempat
:
Jl. Pringgading 13, Semarang
2) KKR KAWULA MUDA
Pemuda-Remaja Kristen Harapan Bangsa
Tema
:
dan Zaman
Pembicara
: Pdt. Dr. Stephen Tong
Tanggal
: Kamis - Minggu, 16-19 Oktober 2003
Jam
: 18.30 WIB
Gereja Isa Almasih Pringgading
Tempat
:
Jl. Pringgading 13, Semarang
Untuk Informasi:
Panitia Reformasi Anak Muda (RAM) Semarang 2003
Jl. Karangsaru 2 Semarang 50136
Telp./ Faks.: 024.3543330
Email: < ram2003@telkom.net >

Surat Anda
Dari: Mintang Tarigan <mintang@>
>Dear Moderator ICW,
>Apakah Saya boleh minta alamat e-mail address dari -- "Kesaksian"
>GIKI (Gereja Injili Karo Indonesia).
>Tuhan Memberkati.
Redaksi:
Hallo Mintang, terima kasih untuk suratnya. Untuk menghubungi Admin GIKI silakan
kirim email ke :
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==> < adm@giki.org > Untuk bergabung dengan milisnya silakan kontak :
==> < gerejagiki-subscribe@yahoogroups.com > atau mengakses situsnya di alamat:
==> http://www.giki.org/
Semoga membantu. Terima kasih.
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Salam Kasih
Setiap orang Kristen dipanggil oleh Tuhan untuk menyebarkan berita keselamatan
kepada mereka yang belum mendengarnya. Seiring dengan kemajuan teknologi
informasi, maka cara menyebarkan berita keselamatan ini tentunya menjadi semakin
lebih bervariasi.
Media internet merupakan salah satu sarana yang memberikan kemudahan bagi
penyebaran informasi dengan cepat, termasuk menyebarkan berita keselamatan.
Dibandingkan dengan media lain, maka bisa dikatakan internet lebih "terbuka". Sebagai
contoh, pada umumnya media massa umum lebih "tertutup" untuk mempromosikan
yayasan/lembaga Kristen dan kegiatannya, apalagi jika kegiatan itu bersifat penginjilan.
Namun lewat internet hal tersebut bukan lagi sebuah kemustahilan. Oleh karena itu,
tidak mengherankan jika dewasa ini marak bermunculan situs-situs yayasan/lembaga
Kristen, gereja yang memuat promosi tentang yayasannya atau informasi seputar
kekristenan di seluruh dunia, termasuk di Indonesia.
Nah, sehubungan dengan hal tersebut, maka pada edisi ini kami secara khusus
menampilkan topik YAYASAN/LEMBAGA KRISTEN, yang akan mengulas situs-situs
yayasan/lembaga. Seperti pepatah yang sudah sering kita dengar, "Tak kenal maka tak
sayang", maka kiranya para pembaca ICW dapat lebih mengenal yayasan/lembaga
Kristen tersebut. Keberadaan situs-situs yang kami tampilkan ini bukan hanya sekedar
menyebarkan "informasi dan promosi" tentang yayasan/lembaga mereka, tetapi juga
secara aktif ingin agar berita Injil dapat semakin luas diwartakan. Harapan kami, Anda
akan juga mendukung dalam doa dan ikut berpartisipasi dengan cara yang kita mampu.
Kami tahu ada banyak sekali yayasan/lembaga Kristen yang ada di pertiwi ini. Namun
dari sekian banyak itu, masih sedikit sekali yang memiliki situs sendiri. Nah, kami juga
sajikan ulasan yang akan menolong para pengurus yayasan/lembaga untuk melihat
pentingnya peranan situs dalam penginjilan dan sekaligus petunjuk praktis bagaimana
memulainya. Silakan disimak.
Bagi yayasan/lembaga Kristen yang sudah memiliki situs sendiri, kiranya sajian edisi ini
menolong para pengurus untuk memanfaatkan sarana ini untuk menyebarkan berita Injil
kepada mereka yang akan berkunjung ke situs Anda. Ini merupakan kesempatan emas
bagi Anda untuk ikut ambil bagian dalam pelaksanaan Amanat Agung Yesus Kristus.
Biarlah banyak orang mendapat berkat melalui situs-situs Anda. Dan yang perlu Anda
ingat, kirimkan informasi tentang situs yayasan/lembaga Anda ke Redaksi ICW, karena
kami akan mempromosikan keberadaan situs Anda supaya lebih banyak msyarakat
Kristen tahu dan merasakan manfaatnya bagi perkembangan pelayanan di Indonesia.
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Selamat berselancar!

menerima kuasa, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu,
“ "Tetapi kamu akan
dan kamu akan menjadi saksi-Ku di Yerusalem
dan di seluruh Yudea dan Samaria
dan sampai ke ujung bumi."

— (Kisah Para Rasul 1:8)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kis+1:8 >
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Cahaya Bagi Negeri Indonesia (CBNI)

Media massa merupakan cara ampuh untuk menyebarkan sebuah informasi. Di
Indonesia, media elektronik, terutama televisi dianggap sebagai sarana yang
memberikan pengaruh paling besar terhadap berkembangnya sebuah informasi. CBNI
melihat hal tersebut sebagai peluang yang harus diberdayakan demi kemuliaan Kristus.
Maka mulailah Cahaya Bagi Negeri Indonesia mewartakan kasih Kristus melalui
pelayanan media. Hasilnya, di berbagai stasiun televisi, Anda dapat menikmati
tayangan program-program acara yang mereka produksi seperti SOLUSI di SCTV,
KASIH di TVRI, dan SURAT di TPI. Melalui tayangan-tayangan ini para pemirsa
diperkenalkan kepada kasih Yesus yang bekerja melalui kesaksian hidup dari anakanak Tuhan. Selain itu mereka juga menyuguhkan sebuah sinetron yang berjudul
"Larasati", sebuah sinetron sekuler bernafaskan iman Kristen, yang pernah ditayangkan
di SCTV dan TVRI.
Melalui Situs CBNI Anda dapat mengenal beberapa bagian dari pelayanan mereka.
Dengan memilih menu seperti "Kisah Nyata" Anda dapat melihat tampilan berbagai
kisah kesaksian yang pernah mereka tayangkan di televisi. Menu lain, seperti "Inspirasi"
di dalamnya Anda dapat membaca renungan penggugah semangat dalam menjalani
kehidupan di dunia ini. Juga Anda bisa berkunjung ke ruang khusus "Konsultasi"
dimana tim Doa dari CBNI akan bersama-sama berdoa dengan Anda untuk masalahmasalah yang sedang Anda hadapi. Satu lagi fasilitas yang bisa Anda manfaatkan, yaitu
dengan mendaftarkan diri Anda menjadi anggota <cbn.or.id>. Dengan menjadi anggota,
Anda akan menerima info terbaru dari CBN setiap minggunya lewat email 'CBNI News'
serta memperoleh bingkisan spesial dari mereka. Oh, ya melalui situs ini Anda juga
dapat mengenal Yayasan Obor Berkat Indonesia, sebuah yayasan sosial Kristen yang
bergerak dalam bidang kesehatan. Selamat berkunjung ...
==> http://www.cbn.or.id/
==> http://www.cbn.or.id/obi/
•

Revival Total Ministry (RTM)

Lembaga interdenominasi yang ada di Bandung ini memiliki misi pelayanan utama
untuk penginjilan (menolong individu ataupun kelompok untuk mengenal Kristus). Nama
Revival Total Ministry dipilih untuk mewakili pelayanan mereka yang diarahkan untuk:
penginjilan (pada perorangan atau kelompok, mengarah pada Kristus); konseling
mengenai Firman Allah; penyembuhan dan pelayanan pembebasan/pelepasan
(penyembuhan orang sakit dalam nama Yesus Kristus); pembaptisan oleh Roh Kudus;
pengenalan berbagai macam pengurapan Tuhan; mengajar Firman Allah, dan melatih
orang-orang untuk melayani sesama. Nah, lewat situsnya ini Anda akan dapat
mengetahui pelayanan mereka di berbagai bidang. Oh, ya, jangan lupa bergabung
dengan Revival Mailing List, sebuah forum diskusi yang cukup aktif yang mereka
sediakan untuk para anggotanya bertukar pengalaman dan informasi. Buruan arahkan
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browser Anda ke alamat:
==> http://revivaltotalministry.or.id/
•

Yayasan Marturia Indonesia (YAMARI)

Yayasan Marturia Indonesia (YAMARI) adalah sebuah Yayasan Kristen interdenominasi
dan non-profit yang melayani dalam bidang Pekabaran Injil dan Pembinaan Rohani. Tim
YAMARI aktif melakukan perjalanan (mission trip) ke berbagai daerah di seluruh
wilayah Indonesia. Bentuk pelayanan yang mereka lakukan berupa Kebaktian
Pembinaan Iman, KKR, dan Pemutaran Film Rohani. Mereka juga bekerja sama
dengan pihak lain untuk melakukan kegiatan PI dan Pembinaan rohani disertai dengan
bakti sosial, a.l. memberikan bantuan berupa Alkitab, buku rohani, kaset khotbah, dll.
terutama di daerah-daerah yang mereka kunjungi. Untuk lebih mengenal yayasan ini,
silakan menjelajahi:
==> http://www.sahabatsurgawi.net/yamari.html
•

Gospel Overseas Televisi Network (GOTN)

Anda sering menyaksikan Rev. John Hartman dan Ev. Evelyn C. Nadeak
menyampaikan Firman Tuhan di layar televisi Anda? Program acara ini telah dimulai
sejak 1991 ketika GOTN atau Gospel Overseas Television Network, sebuah yayasan
pelayanan yang bergerak dalam media televisi, radio dan satelit, mulai menancapkan
kakinya di Indonesia. Pelayanan mereka untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang,
khususnya di tanah air kita tercinta ini, sudah cukup dikenal di kalangan masyarakat
umum. Nah, melalui Situs GOTN ini Anda akan mengenal lebih dekat Yayasan GOTN.
Selain itu Anda juga bisa mendapatkan bahan-bahan yang akan menolong Anda untuk
mengenal kasih Kristus, khususnya melalui kursus Hidup Baru yang mereka
selenggarakan. Silakan Anda berkunjung ke situs ini, karena Anda juga bisa menikmati
sajian dari menu-menu seperti "Sejarah GOTN", "Dari Rev. John Hartman", "Jalan
Keselamatan", "Janji Tuhan", "Seputar GOTN", "Program GOTN", "Sahabat GOTN",
"Informasi Pelayanan", "Cinderamata", "Anda Bertanya Kami Menjawab", "Permohonan
Doa dan Kesaksian", "Rekaman Lensa", dan "Mujizat". Ayo, cepat-cepat datang ke sini
...
==> http://www.gotn-ministry.org/
•

Lembaga Alkitab Indonesia (LAI)

Anda tentu mengenal Alkitab Anda. Tetapi apakah Anda cukup kenal juga dengan
Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), lembaga dimana Alkitab bahasa Indonesia sebagian
besar dicetak dan diterbitkan? Apakah benar bahwa lembaga ini hanya mengurusi
masalah pencetakan Alkitab? Atau adakah pelayanan lain yang mereka kerjakan?
Semua jawaban dari pertanyaan di atas bisa Anda dapatkan ketika Anda masuk ke
situs ini. Karena itu kami tidak akan mengulasnya panjang lebar lagi, segeralah
berkunjung ke alamat ini:
==> http://www.alkitab.or.id/
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Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah satu-satunya yayasan Kristen non- profit di
Indonesia yang bergerak khusus dalam bidang pelayanan media elektronik komputer
dan internet. Kerinduan YLSA adalah ingin menjadi pelayan dan hamba bagi Tubuh
Kristus (masyarakat Kristen Indonesia) melalui pelayanan elektronik -- "Electronic
Servants" to Christ's Body.
Sesuai dengan bidang pelayanannya di dunia maya ini (internet), maka ladang
pelayanan yang digarap oleh YLSA adalah masyarakat Kristen yang aktif di dunia
maya. Untuk mencapai salah satu misinya, yaitu memobilisasi orang-orang Kristen
pengguna komputer dan internet untuk ikut ambil bagian mengabarkan Injil dan
mengembangkan pelayanan di Indonesia, maka penekanan utama yayasan ini adalah
menyediakan bahan-bahan injili dan alkitabiah yang dapat digunakan untuk
meningkatkan kualitas pelayanan, termasuk untuk meningkatkan kualitas penyebaran
Kabar Sukacita Yesus Kristus.
Oleh karena itu, selain menyediakan software Alkitab yang dikemas dalam sebuah CD
ROM yang disebut SABDA(c) -- yaitu Online Bible versi Indonesia, maka yayasan ini
juga menyediakan berbagai bahan pelayanan (Misi, Sekolah Minggu, Konseling, dll.)
yang disajikan dalam bentuk situs dan milis. Bahan-bahan yang dihasilkan YLSA sangat
banyak sekali. Bagi Anda yang aktif dalam pelayanan, Anda akan sangat terbantu sekali
menggunakan bahan-bahan yang mereka miliki. Untuk itu silakan melihat sendiri ke
situs-situs YLSA atau berlangganan ke milis-milis YLSA yang kami daftarkan di bawah
ini: Situs YLSA:
==> http://www.sabda.org/
==> http://www.sabda.org/ylsa/
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/
==> http://www.sabda.org/pepak/
==> http://www.sabda.org/misi/
==> http://www.sabda.org/c3i/
==> http://www.sabda.org/pesta/
==> http://www.sabda.org/reformed/
Untuk keterangan lebih lanjut tentang situs-situs tersebut di atas silakan Anda kunjungi:
==> http://www.sabda.org/situs/
Milis Publikasi YLSA:
e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi)
==> < subscribe-i-kan-misi@xc.org > [Berlangganan]
e-BinaAnak
==> < subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org > [Berlangganan]
e-Konsel
==> < subscribe-i-kan-konsel@xc.org > [Berlangganan]
e-Humor
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==> < subscribe-i-kan-humor@xc.org > [Berlangganan]
e-Reformed
==> < subscribe-i-kan-untuk-reformed@xc.org > [Berlangganan]
ICW (Indonesian Christian Webwatch)
==> < subscribe-i-kan-icw@xc.org > [Berlangganan]
e-RH (Renungan Harian)
==> < subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org > [Berlangganan]
e-SH (Santapan Harian)
==> < subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org > [Berlangganan]
e-KJDN (Kalender Jaringan Doa Nasional)
==> < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > [Berlangganan]
40 Hari Doa
==> < subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org > [Berlangganan]

Untuk keterangan lebih lanjut tentang milis-milis tersebut di atas silakan Anda kunjungi:
==> http://www.sabda.org/publikasi/

Jelajah Situs Manca
•

Caleb Project

-- Caleb Project merupakan lembaga pelayanan yang memiliki misi untuk mengabarkan
Injil ke seluruh dunia melalui pelayanan gereja, lembaga penginjilan, dan juga
pelayanan kampus yang ada di seluruh Amerika Serikat. Melalui situs ini Anda dapat
mengetahui secara lengkap mengenai profil Caleb Project, bidang-bidang yang
ditangani, dan juga hal-hal penting seputar Caleb Project.
==> http://www.calebproject.org/
•

Worldwide Evangelization for Christ

Worldwide Evangelization for Christ (WEC) merupakan organisasi pelayanan yang
bergerak dalam bidang Pekabaran Injil. Organisasi ini didirikan oleh C.T. Studd,
seorang pemain kriket yang berasal dari Inggris. Tujuan dari WEC yaitu mengabarkan
Injil kepada suku-suku bangsa yang belum diinjili, menerapkan cinta kasih Kristus
kepada dunia yang membutuhkan, membangun gereja dan memimpinnya kepada
kedewasaan rohani, dan melatih orang-orang percaya yang terpanggil bagi misi lintas
budaya. Meskipun sederhana tapi situs ini memuat informasi yang cukup lengkap
mengenai keberadaan WEC dan berbagai cabangnya di seluruh dunia, termasuk
Indonesia. Untuk lebih jelasnya silakan berkunjung ke Situs WEC yang beralamat di:
==> http://www.wec-int.org/
==> http://www.wec-int.org/swi/ [Indonesia]
•

Persecution.com

Persecution? Wih, serem ya namanya? Situs Persecution.com (penganiayaan) adalah
situs yang dikembangkan oleh The Voice of the Martyrs (VOM), sebuah organisasi
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interdenominasi yang memberikan perhatian secara khusus kepada
gereja/kelompok/individu yang teraniaya karena imannya kepada Kristus. Dalam
bahasa Indonesia VOM diterjemahkan sebagai Suara dari para Martir. Martir berarti
orang Kristen yang mati karena membela imannya. Jadi, tidaklah mengherankan jika
VOM memilih Persecution.com sebagai nama situs mereka sesuai dengan kehidupan
para martir yang tidak lepas dari aniaya. Situs ini menyediakan berbagai informasi
mengenai VOM. Tidak hanya itu, mereka juga menawarkan kepada pengunjung untuk
menjadi anggota di situs mereka. Dengan menjadi anggota, Anda dapat memperoleh
berbagai jenis informasi terbaru seputar VOM, termasuk mengakses audio/video
mengenai penganiayaan orang Kristen, maupun mendapatkan berbagai keuntungan
lainnya. Yang menarik dari situs ini adalah adanya panduan untuk berkirim surat kepada
orang-orang Kristen yang dipenjara karena iman mereka. Tujuannya adalah untuk
memberikan semangat kepada mereka yang teraniaya sehingga meningkatkan
kepedulian kita terhadap saudara seiman yang sedang menderita. Bagian ini dapat
Anda temukan pada link Prisoner List. Untuk lebih jelas langsung klik aja:
==> http://www.persecution.com/
•

Missionary

Di Situs Missionary ini Anda dapat mengenal sebuah lembaga yang bernama
International Missionary Center (IMC) -- sebuah lembaga yang didirikan untuk
memberikan pelayanan bagi gerakan penginjilan. IMC memberikan bantuan kepada
para penginjil yang bekerja full time di luar negeri berupa: pengadaan tempat tinggal,
pelayanan kesehatan, training, dan beberapa jenis bantuan lainnya yang dapat
menolong kehidupan penginjil tersebut. Dalam situs ini Anda juga dapat jumpai
berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh IMC. Untuk informasi lebih lanjut silakan
berkunjung ke :
==> http://www.missionary.net/

Get the Fresh
Situs "SABDAweb"
http://www.sabda.org/sabdaweb/
Bulan ini Situs SABDAweb meng-update materinya dengan menambah satu versi
Alkitab Yunani, yaitu Textus Receptus. Dengan penambahan ini berarti SABDAweb
sekarang memiliki 11 versi Alkitab. Kesebelas versi itu ialah: Alkitab Terjemahan Baru,
Alkitab Kabar Baik (BIS), Firman Allah Yang Hidup, Alkitab Terjemahan Lama, Kitab
Suci Injil, Alkitab Shellabear, AV with Strong Numbers, Interlinear Greek/Strong, Bible in
Basic English, Westcott-Hort Greek Text, dan yang terbaru adalah Textus Receptus.
Selain penambahan itu, untuk versi Terjemahan Baru (TB), ada sedikit modifikasi yaitu
dengan memberikan pembedaan pada perkataan yang diucapkan langsung oleh Tuhan
Yesus (yang biasa dituliskan dalam tanda " "). Dalam versi TB yang baru ini semua
yang Yesus ucapkan ditulis dengan warna merah. Hal ini juga akan mengakibatkan
tampilan ayat di Situs SABDA.org mengalami perubahan (mengingat SABDA.org juga
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memakai versi TB dalam SABDAweb). Nah, bagi Anda pengunjung tetap SABDA web,
atau juga Anda yang belum mengenal SABDAweb cepat- cepat kunjungi situs ini karena
selain versi-versi Alkitab masih ada banyak bahan-bahan lain yang bisa Anda dapatkan
yang dapat menolong Anda untuk belajar Alkitab dengan lebih baik.

Seputar Milis
Milis Diskusi
Debat Alkitab
Anda ingin mendiskusikan Alkitab dari berbagai sudut pandang? Bergabung saja di
milis yang satu ini. Di dalamnya Anda bisa saling berbagi argumentasi tentang hal-hal
yang berkaitan dengan Alkitab dan keKristenan pada umumnya. Yang menarik, situs ini
bersifat terbuka sehingga setiap orang dari bermacam latar belakang bisa bergabung.
Berbagai perbedaan latar belakang memang bisa membuat diskusi-diskusi berlangsung
"panas". Namun jangan kuatir, karena moderator milis ini cukup aktif sehingga terus
memantau para anggotanya. Nah, bagi Anda yang gemar berdiskusi untuk mencari
kebenaran, silakan bergabung di milis ini.
==> < debat-alkitab-subscribe@yahoogroups.com > [Bergabung]
==> http://groups.yahoo.com/group/debat-alkitab

Milis Publikasi
E-vangelism Update
E-vangelism Update adalah sebuah newsletter yang memuat informasi- informasi
terbaru tentang aktivitas penginjilan. Anda bisa mengikuti berita-berita terbaru tentang
pelayanan misi dari berbagai penjuru dunia melalui newsletter yang dibuat dan
diedarkan oleh lembaga Every Home for Christ (EHC) ini. Seperti yang kita tahu, Every
Home for Christ (EHC) adalah sebuah pelayanan yang bergerak dalam hal penyediaan
buklet-buklet Injil (trakat) dan bahan-bahan Pemahaman Alkitab yang diharapkan dapat
didistribusikan dari rumah ke rumah ke sebanyak mungkin negara di dunia. Selain untuk
penginjilan, bahan- bahan tsb. juga untuk menolong para petobat baru untuk semakin
bertumbuh imannya. Nah, jika Anda tertarik mengikuti perkembangan dunia penginjilan,
silakan berlangganan E-vangelism Update. Caranya Anda terlebih dulu harus kontak ke
alamat ini :
==> < carola@ehc.org >
==> http://www.ehc.org
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Artikel: Alkitab Gutenberg
•

HUMOR

Seseorang baru saja membuang Alkitab tua yang telah ada dalam keluarganya selama
beberapa generasi. Dan orang itu secara kebetulan menyebut Alkitab itu cetakan
Gutenberg pada seorang kolektor buku langka.
"Apa?! Kau membuang Alkitab cetakan pertama yang pernah ada?!!", teriak sang
kolektor itu.
Orang itu balas teriak, "Punyaku tidak berharga, karena Alkitab itu sudah dicoret-coret
oleh seseorang yang bernama Martin Luther!!!"
Sumber: MS Book
Humor ini pernah dimuat di milis publikasi e-Humor (161/19-04-1999)
==> < subscribe-i-kan-humor@xc.org > [Berlangganan]

Lain-Lain
CARA MUDAH MEMILIKI SITUS WEB
"Situs Web juga menolong para pekerja dan organisasi Kristen untuk menjalin
hubungan dan saling berbagi informasi melalui cara-cara dan kecepatan yang tidak
pernah terbayangkan sebelumnya."
Kalimat tersebut kami ambil dari ulasan di ICW edisi 1008/2003 yang berjudul
"Pelayanan Melalui Internet". Ya, kemajuan teknologi yang satu ini ternyata juga
memberikan pengaruh yang cukup besar bagi pekabaran Injil. Di mana internet dapat
diakses, di situ juga Injil dapat diwartakan. Hal ini berbeda dengan era sebelumnya
dimana Injil hanya bisa disebarkan dengan cara tatap muka atau terbatas dalam
kemasan buku.
Di daerah yang tertutup bagi Injil, tidak mungkin orang mendapatkan berita Injil secara
terbuka. Kalaupun mereka dapat membaca buku tentang kekristenan, maka mereka
harus sembunyi-sembunyi membacanya. Apalagi jika kedapatan menyimpannya,
sebuah resiko yang tinggi bagi mereka. Namun kini, seiring dengan semakin bebasnya
penyebaran informasi dalam dunia internet, maka tidak ada seorang pun yang dapat
mencegah untuk mendapatkan berita yang dia inginkan, termasuk juga memberitakan
Kabar Baik tentang Kristus.
Nah, lembaga-lembaga Kristen harus melihat hal ini sebagai kesempatan emas.
Memberitakan Kabar Baik Yesus Kristus melalui media internet bukan lagi sebuah
fenomena baru di negara maju. Ada ratusan situs lembaga Kristen di dunia yang telah
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memanfaatkan kesempatan emas ini. Tapi, bagaimana dengan Indonesia? Situs-situs
lembaga Kristen yang ada saat ini pada umumnya masih dipakai hanya untuk sekadar
memperkenalkan tentang lembaga mereka, dan belum banyak yang dimanfaatkan
untuk sekaligus melaksanakan Amanat Agung Yesus Kristus. Bahkan, kalau diteliti
secara singkat maka kita akan jumpai bahwa jumlah situs lembaga Kristen saja belum
terlalu banyak. Hal ini tentu tidak sebanding dengan semakin menjamurnya lembagalembaga Kristen di Indonesia. Mengapa banyak lembaga Kristen Indonesia yang belum
memiliki situs?
Banyak pengelola lembaga/yayasan Kristen yang kami yakin sebenarnya ingin memiliki
situs web untuk lembaga/yayasan mereka. Namun mereka tidak memiliki pengetahuan
yang cukup tentang bagaimana sebuah situs dibuat, sehingga mereka takut untuk
memulainya. Nah, kali ini ICW akan menyajikan penjelasan singkat, khususnya bagi
Anda yang masih awam, tentang bagaimana proses membuat situs web. Diharapkan
melalui sajian ini Anda yang dulunya canggung untuk mulai merancang sebuah situs
sekarang tidak lagi ragu-ragu.
OK, kita langsung melihat segi praktisnya saja. Secara garis besar pekerjaan yang
harus dilakukan adalah mempersiapkan isi (content), membuat halaman web,
menyimpan di web server, mempromosikan, dan memperbarui isinya.
1. Mempersiapkan isi. Pertama, pertimbangkan:
o Situs apa yang ingin dibuat?
o Siapa yang Anda harapkan berkunjung?
o Aktivitas apa yang Anda ingin mereka lakukan di situs Anda?
o Target apa yang ingin Anda capai?
Kedua, membuat aliran informasi di situs tersebut (membuat homepage
dan buat sesederhana mungkin). Ketiga, mempesiapkan materi (foto,
gambar, naskah, musik, dsb.).
2. Membuat halaman web. Jika Anda mencari software yang mudah dioperasikan
silakan gunakan Frontpage. Untuk yang lebih profesional bisa Anda pakai
Dreamweaver atau Go Live. Jika Anda memilih layanan gratisan, Tripod dan
Geocities meyediakan juga beberapa utiliti. Pada bagian kedua ini yang perlu
Anda lakukan: Membuat flowchart Beberapa hal yang perlu Anda perhatikan:
o Navigasi dibuat sesederhana mungkin
o Jangan buat link dengan kedalaman lebih dari 3 tingkat
o Gunakan gambar/animasi/suara/video seefektif dan seefisien mungkin
o Jangan lebih dari sekali menggulung
o Konsisten
o Bisa diakses oleh semua browser
o Tidak usah menggunakan bahasa pemrograman yang rumit
(JavaScript, php, dbs) jika tidak terlalu perlu.
3. Menyimpan dan mempromosikan.
Untuk menyimpan silakan gunakan layanan hosting. Hosting gratisan bisa Anda
pakai misalnya Freeservers dan Geocities. Untuk promosi, silakan gunakan
cara :
o Mendaftarkan diri ke situs-situs pencari (search engine)
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Bertukar banner
Menggunakan cara umum, misalnya dengan memberitahukan ke temanteman
4. Memperbarui isi.
o Hal ini perlu Anda lakukan untuk menjaga agar pengunjung tidak
o bosan masuk ke situs Anda.
o
o

Berikut kami sampaikan juga beberapa Web Hosting gratis.
Geocities (15MB)
==> http://www.geocities.com
Tripod (20MB)
==> http://www.tripod.com
Freeservers (12MB)
==> http://www.freeservers.com
Netfirms (25MB)
==> http://www.netfirms.com
Angelfire (20MB)
==> http://www.angelfire.com
Free Prohosting (50MB)
==> http://free.prohosting.com
Nah, selamat mencoba. /rif
Referensi diambil dari sumber:
Majalah : Info net
Edisi
: Vol.IV - No.4 - 2002
Halaman : 16 - 21
Penerbit : PT. Prima Infosarana Media, Jakarta

Surat Anda
Dari: Christian Marbun <christian_marbun@>
>Syalom ....
>Saya mau menanyakan, bisa kah saya mendapat berita ICW
>secara rutin tanpa mengikuti milis? Masalahnya di kantor saya
>tidak bisa browsing dan tidak bisa ikut milis (diblokir). Kami
>hanya bisa email saja. Terima kasih atas informasinya.
Redaksi:
Syalom Sdr. Christian. Permintaan Anda sulit untuk kami penuhi karena ICW adalah
publikasi elektronik artinya tidak dicetak di kertas, tapi diedarkan hanya lewat internet
(milis atau situs).
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Namun Anda mungkin perlu tahu bahwa meskipun ICW adalah sebuah milis, tapi
sifatnya hanya satu arah (seperti buletin/newsletter), yang terbit hanya 2 kali sebulan
berupa kiriman email. Kantor Anda memblokir kiriman milis mungkin karena dikuatirkan
jumlah postingnya banyak. Jika Anda jelaskan masalah ini, mungkin Anda masih dapat
terus menerima kiriman ICW di kantor. Semoga usaha Anda berhasil.
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ICW 1011/November/2003: Literatur
Salam Kasih
Salam sejahtera,

Untuk edisi kali ini ICW menyajikan tema khusus yaitu tentang Literatur. Anda mungkin
bertanya-tanya mengapa tema tersebut kami munculkan. Pada tanggal 10-12 Oktober
2003 yang lalu dua staf Redaksi ICW (Arief dan Evi) telah diutus untuk mengikuti
Seminar Pembinaan Bidang Media Bagi Jemaat; "Literatur dan Gereja di Era
Globalisasi", yang diselenggarakan oleh Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT)
Malang, Jawa Timur.
Dari seminar yang berlangsung di Rumah Retret St. Maria Magdalena Postel, Malang
tersebut kami menangkap bahwa literatur Kristen di Indonesia sebenarnya ada dalam
taraf yang memprihatinkan. Hal ini bisa dilihat dari sedikitnya jumlah penulis Kristen
yang muncul dalam 10 tahun terakhir ini jika dibandingkan dengan jumlah penulispenulis sekuler yang ada. Selain itu, banyaknya buku Kristen yang terbit sebagian besar
adalah karya terjemahan. Nah, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, bagaimana kita
bisa menggiatkan budaya tulis-menulis di antara anak-anak Tuhan?
Dalam kolom Ulasan, Anda dapat menikmati sajian liputan singkat hasil seminar di
Malang tersebut. Sehubungan dengan tema Literatur maka kami mencoba untuk
menunjukkan kepada Anda usaha anak-anak Tuhan yang berjuang mengembangkan
literatur Kristen melalui situs- situs web serta milis-milis. Untuk itu silakan simak
beberapa review situs yang kami harap dapat menjadi pendorong bagi perkembangan
karya literatur Kristen Indonesia di dunia maya. Mari kita upayakan talenta menulis yang
Tuhan berikan kepada kita untuk menjadi alat yang dapat Tuhan pakai untuk
memenangkan banyak jiwa dan meneguhkan iman saudara-saudara seiman kita.
Memanfaatkan sebaik-baiknya sarana dan fasilitas yang ada, termasuk komputer dan
internet, untuk menjadi karya yang membuahkan hasil bagi kemuliaan nama Tuhan!
Redaksi
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Jelajah Situs
•

5Roti2Ikan

Kisah tentang lima roti dan dua ikan dalam Alkitab pasti sangat Anda ingat. Suatu
peristiwa mujizat yang luar biasa terjadi manakala sesuatu yang kecil, dengan
kehendak yang Maha Kuasa, mampu menghasilkan sesuatu yang sangat besar.
Demikian juga keinginan pemilik situs 5Roti2Ikan ini, melalui tulisan-tulisan (artikel dan
renungan) yang disajikan dalam situs ini, maka akan ada dampak yang besar yang
mampu membangkitkan, membangun, dan memperkokoh iman Kristen para
pembacanya. Hal menarik dari Situs 5Roti2Ikan, Anda juga boleh mengirimkan tulisantulisan. Setelah di-approve (disetujui) dan diedit oleh redakturnya, tulisan-tulisan
tersebut akan menjadi bagian dari situs ini dan siap menjadi berkat bagi banyak orang.
Jadi, jika Anda memiliki karya tulisan Kristen yang ingin Anda bagikan kepada banyak
orang, mengapa tidak Anda bagikan lewat situs ini?
==> http://www.5roti2ikan.net/
•

Cerita Kristen

Anda suka menuliskan kesaksian-kesaksian Anda dan membagikannya kepada
saudara-saudara seiman yang lain? Melalui Situs Cerita Kristen ini Anda bisa
menyalurkan kesaksian Anda tersebut sehingga nama Tuhan dimuliakan.
==> http://www.cerita-kristen.com/
•

Mangucup

Kenal dengan Mangucup? Suka membaca tulisan-tulisan menggelitik dari Mangucup?
Nah, di situs resminya ini Anda bisa membaca semua posting tokoh misterius yang
sering nongol di beberapa milis Kristen di tanah air kita ini.
==> http://www.mangucup.org/
•

The Good Way

Situs The Good Way menyediakan sejumlah literatur dalam bahasa Indonesia (dan
bahasa Sunda). Kedua bahasa tersebut merupakan bagian dari beberapa jenis bahasa
yang ada dalam situs ini -- bahasa Inggris, Arab dan Indonesia (dan bahasa suku).
Pengunjung dipersilakan untuk memilih bahasa mana yang dihendaki lewat menu di
halaman utamanya. Meskipun situs ini terkesan berukuran kecil karena secara khusus
hanya menyajikan beberapa karya tulisan Kristen, namun Anda perlu cek isinya, maka
Anda akan terkesan dengan misi yang besar dari situs ini.
==> http://www.the-good-way.com/
•

Situs Reformed

Situs Reformed sebenarnya dimaksudkan untuk menjadi gudang kumpulan
tulisan/artikel-artikel teologia, khususnya yang mendukung gerakan Teologia Reformed
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yang injili. Namun saat ini hanya digunakan sebagai arsip dari semua terbitan milis
publikasi e-Reformed (untuk berlangganan silakan lihat alamat di bawah). Dalam Situs
ini, yang isinya dibagi menjadi beberapa kategori ini, Anda akan menjumpai artikelartikel yang sangat berguna untuk menambah wawasan teologia Anda. Nah, bagi Anda
yang memerlukan berbagai literatur Kristen yang bernafaskan teologia Reformed,
silakan berkunjung.
==> http://www.sabda.org/reformed/
==> < subscribe-i-kan-untuk-Reformed@xc.org > <berlangganan>
•

Kristen Online

Situs Kristen Online, yang dikenal sebagai situs direktori ini, juga dilengkapi informasi
alamat situs yang berkaitan dengan literatur. Pada salah satu halamannya disediakan
berbagai URL dimana Anda bisa mendapatkan buku-buku berkualitas. Namun sayang,
link-link di dalamnya kemungkinan ada yang "broken" seperti yang dikatakan di bagian
awal oleh penyusunnya. ICW sudah mencoba alamat-alamat tersebut dan memang ada
beberapa bagian yang sudah tidak aktif. Di halaman yang lain, yakni halaman tentang
Alamat Toko Buku Kristen, disediakan berbagai alamat lengkap toko buku Kristen di
tiap-tiap kota. Oh, ya, jika nanti ternyata Anda melihat bahwa alamat toko buku Kristen
di kota Anda belum terdaftar di situ, silakan hubungi penyusunnya. Informasi yang Anda
berikan pasti akan banyak menolong para pecinta buku lainnya. Nah, bagi Anda yang
gemar berburu buku, silakan kunjungi dulu alamat-alamat berikut
==> http://www.kristenonline.com/kristen/book.htm
==> http://www.kristenonline.com/ref/tokobuku.htm
==> http://www.kristenonline.com/christian/Word Of Truth Links.htm
•

Beberapa edisi ICW yang terkait dengan tema edisi ini:

==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/103/
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/105/
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/063/
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/037/
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/009/

Jelajah Situs Manca
•

Christian Classics Ethereal Library

Situs Christian Classics Ethereal Library (CCEL) boleh dikatakan merupakan gudang
bagi referensi literatur Kristen yang sangat lengkap. Silakan masuk di bagian Library
dan klik menu "Classics" yang berisi tidak kurang dari 500 buku-buku Kristen klasik
terbaik yang pernah ditulis semenjak jaman Bapak Gereja, para Reformator, hingga
abad ini.
==> http://www.ccel.org/
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- Jika Anda membutuhkan literatur tentang sejarah di abad pertengahan, Anda wajib
mengunjungi Situs The Online Medieval and Classical Library (OMACL). Di dalamnya
tersaji berbagai sumber bahan yang Anda cari. Proses pencarian sumber bahannya pun
tidak sulit karena materinya telah dikategorisasikan menurut Judul (Title), Penulis
(Author), Jenis/Gaya Tulisan (Genre), dan Bahasa (Language). Nah, bagi Anda yang
gemar mencari sumber-sumber tulisan berbobot cepat- cepat masuk ke sini.
==> http://sunsite.berkeley.edu/OMACL/
•

Internet Christian Library

Mungkin dari namanya Anda bisa tahu bahwa Situs Internet Christian Library ini adalah
sebuah portal. Namun, tidak seperti portal-portal yang lain, situs ini sangat detail dalam
mengkategorisasikan materi- materinya. Silakan berkunjung, Anda pasti akan terkesan!
==> http://www.iclnet.org/
•

Christian Apologetics and Research Ministry

Situs yang dikembangkan oleh sebuah yayasan di Amerika Serikat ini bertujuan untuk
memberikan informasi tentang kekristenan kepada semua orang. Karena itu tidak
mengherankan jika materinya banyak mengulas tentang apologetik. Bagi para dosen
teologia situs ini pasti akan sangat menolong.
==> http://www.carm.org/
Redaksi:
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka
informasi tentang review situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada
saat kami menuliskan reviewnya.

Seputar Milis
Milis Diskusi
Komunitas Penjunan (Penulis Jurnalis Nasrani)
Anda sedang mencari wahana untuk saling berdiskusi tentang penulisan literatur
Kristen? Nah, di sini alamat yang tepat bagi Anda. Milis Komunitas Penjunan, yang
mulai dibentuk pada tanggal 30 Oktober 2001 (wah, baru saja ulang tahun, dong ya) di
Yogyakarta ini, mempunyai misi untuk menjadi wadah bagi para penulis dan jurnalis
Nasrani Indonesia untuk mengembangkan kemampuan menulis dan menyebarkan
kasih melalui berbagai media. Banyak berkat dan keuntungan yang bisa Anda dapatkan
ketika bergabung dengan milis ini. Nah, tunggu apa lagi, bagi Anda yang ingin
mengembangkan talenta menulis ataupun jurnalis Anda, segera saja bergabung
dengan 117 anggota lainnya di milis Komunitas Penjunan ini.
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==> <Komunitas-Penjunan-subscribe@yahoogroups.com> <berlangganan>
==> <Xavier_qp@yahoo.com> <owner>

Milis Publikasi
Sahabat Kristen
Milis yang satu ini menyajikan berbagai posting artikel yang menarik. Selain bisa
mendapatkan berbagai tulisan yang sangat bermanfaat, milis ini juga dapat dijadikan
sebagai wahana untuk berlatih menulis bagi Anda. Ayo, lekas bergabung dengan milis
Sahabat Kristen dan nikmati sajiannya!
==> <SahabatKristen-subscribe@yahoogroups.com> <berlangganan>
==> <SahabatKristen-owner@yahoogroups.com> <owner>
==> http://groups.yahoo.com/group/SahabatKristen/messages <arsip>

Lain-Lain
Liputan Seminar Pembinaan Bidang Media Bagi Jemaat
"Literatur dan Gereja di Era Globalisasi"
10-12 Oktober 2003, S A A T, Malang
Budaya baca tulis di negara ini boleh dikatakan adalah sesuatu yang langka.
Masyarakat seakan terbuai dengan sesuatu yang lebih mudah dicerna oleh mata dan
telinga. Demikian juga di kalangan orang Kristen. Jemaat semakin terbiasa dengan
hanya mendengar khotbah dan ceramah saja. Buktinya, jumlah yang tidak seimbang
akan Anda lihat ketika Anda membandingkan antara orang-orang yang hadir dalam
sebuah kebaktian dengan orang-orang yang senantiasa rajin pergi ke perpustakaan
gereja. Meskipun hal tersebut tidak bisa dijadikan tolak ukur secara langsung namun
setidaknya mampu menunjukkan bahwa budaya baca tulis di kalangan jemaat memang
masih rendah, bahkan cenderung semakin menurun.
Tergerak oleh rasa keprihatinan serta terdorong untuk kembali menggugah semangat
baca tulis itulah maka Departemen Literatur Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT),
pada tanggal 10-12 Oktober 2003) menyelenggarakan Seminar Pembinaan Bidang
Media Bagi Jemaat "Literatur dan Gereja di Era Globalisasi". Seminar yang berlangsung
selama tiga hari dan diikuti oleh sekitar 107 peserta dari beberapa penjuru tanah air ini
bertujuan untuk kembali menghidupkan budaya baca tulis (literatur) di kalangan jemaat,
dimana seperti yang kita tahu, perkembangan literatur berjalan lamban seiring dengan
memudarnya budaya baca tulis.
Seminar yang mengambil tempat di Rumah Retret St. Maria Magdalena Postel, Malang,
Jawa Timur ini menghadirkan beberapa pembicara seperti Stephen McElroy dari OMF,
Xavier Quentin Pranata pemimpin Majalah Bahana, Basuki dari Komunitas Nisita
Jakarta, dan Yahya Tirta Prewita seorang pendeta dari GKJ Purwantoro, Jawa Tengah.
Pada kesempatan ini diselenggarakan juga berbagai lokakarya dimana para peserta
dapat saling belajar untuk meningkatkan pelayanan literaturnya. Padatnya acara yang
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dijadualkan seakan mempertegas keinginan bahwa melalui seminar seperti ini
diharapkan akan lahir penulis-penulis Kristen baru yang unggul dan berkualitas.

Nah, kami ingin membagikan pula kepada para pembaca ICW tentang beberapa materi
yang disampaikan. Kami berharap uraian singkat ini dapat menggugah Anda untuk
meningkatkan pelayanan Literatur. Berikut kami sajikan review singkat dari masingmasing sesi Seminar:
•

"Paulus dan Bacaannya" (2 Timotius 4:13)

Oleh: Daniel Lucas Lukito
Tiga Hal yang Menunjukkan bahwa Paulus Sangat Menghargai Literatur:
1. Bagi Paulus buku adalah bagian kehidupannya yang sangat penting. Hal
tersebut terlihat ketika dia sedang dalam masa kritis dalam penjara, selain ingin
dibawakan jubah, dia juga meminta dibawakan kitab-kitab dan perkamennya.
2. Paulus adalah seorang yang memiliki hampir semua karunia roh, tapi walaupun
demikian, di akhir-akhir kehidupannya dia malah selalu rindu untuk terus
membaca.
3. Paulus mengatakan bahwa semua rekannya boleh meninggalkan dia, tapi dia
menginginkan agar buku-buku/kitab/perkamennya tetap ada di sisinya.
•

"Visi Pelayanan Literatur dalam Gereja di Era Globalisasi"

Oleh: Stephen McElroy
Tiga peranan literatur dalam gereja di era globalisasi:
1. Menjaga identitas orang percaya:
o Siapakah manusia di dalam Kristus.
o Jika kita sadar identitas kita dalam Kristus, kita tidak akan kemana-mana
(secara duniawi) dalam mencari identitas.
2. Memberikan pengertian tentang dunia zaman ini:
o Harus tahu mana yang baik atau tidak.
o Harus tahu mana yang dapat menjadi berhala.
o Harus tahu apa yang dapat dimanfaatkan.
3. Melalui literatur setiap orang percaya dapat melaksanakan globalisasi yang
sebenarnya, yaitu mengabarkan Kabar Baik tentang Kristus. Saat ini banyak
yang merindukan Kabar Baik dan tugas kita adalah menolong mereka untuk
mengerti. Kita dapat memulainya dengan literatur, terutama Alkitab.
•

"Tantangan dan Peluang Literatur Gereja"

Oleh: Basuki dan Yahya Tirta Prewita
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1. Kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni. Untuk mengatasinya: Dibentuk
SISTEM SANGGAR:
Tujuannya untuk melatih keterampilan menulis dan kita cenderung malas bila
tidak ada kawan berlatih, sehingga perlu ada wadah berupa sanggar, sebagai
pendorong terciptanya para pelayan literatur yang handal dan terampil.
Sebaiknya sedari dini anak- anak pun dididik dalam sanggar menulis.
2. Keterbatasan dana, untuk mengatasinya:
MENGURANGI JUMLAH HALAMAN:
Belum tentu halaman yang tipis tidak bermutu. Kuncinya adalah dalam
penyusunan rubrikasi. Rubrikasi yang ditampilkan harus memenuhi kebutuhan
anggota jemaat/pembaca secara keseluruhan dan berisi padat.
3. Sindrom Minority Complex: ketakutan berlebih untuk menyampaikan sesuatu
kepada khalayak yang ditandai dengan kegemaran kita menggunakan slogan
"untuk kalangan sendiri". Untuk mengatasinya tidak ada cara lain selain mencoba
dan berani membuka diri kepada khalayak ramai.
4. Kurang percaya diri: nampak dari kecenderungan memasukkan nama- nama
besar ke dalam susunan pengurus, walaupun mereka tidak memberikan
sumbangsih yang signifikan. Seharusnya para pelayan literatur dalam gereja
tidak menyembunyikan kemampuannya, terus belajar, dan berani menghadapi
perubahan zaman secara lapang.
•

"Membangkitkan Minat Baca di Kalangan Jemaat & Ide-ide Penerapannya"

Oleh: Xavier Quentin Pranata
Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menambah minat baca:
1. Mulai sejak dini: kebiasaan membaca harus dimulai sejak usia dini.
Pengembangan minat baca anak menjadi tanggung jawab orangtua.
2. Mulai dari lingkaran terkecil:
o Mulai dari rumah sendiri.
o Membuat perpustakaan pribadi.
o Menyediakan ruang baca jika memungkinkan.
3. Merencanakan bacaan kita:
o Mempertimbangkan apakah bacaan kita bermanfaat atau tidak.
o Mulailah dengan membaca Alkitab, karena Alkitab adalah buku yang
menceritakan kepada kita mengenai bagaimana seharusnya seorang
manusia menjalani hidup, daripada membaca koran yang hanya
menceritakan tentang kehidupan manusia.
4. Menentukan waktu membaca secara rutin. Walaupun bisa membaca kapan saja,
tapi tetapkanlah satu waktu untuk membaca secara rutin. Secara otomatis Anda
akan terbiasa untuk membaca.
5. Menyediakan bacaan yang berguna di setiap ruangan di rumah kita, terutama
bacaan rohani yang dapat menguatkan iman. Bahkan penyediaan buku rohani di
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ruang tamu bisa menjadi alat untuk mengenalkan Yesus kepada tamu kita yang
belum percaya.
6. Mengadakan lomba membaca atau resensi: dengan mengadakan lomba
membaca buku secara teratur maka orang-orang di sekitar kita dipacu untuk
membaca sehingga dapat terangsang minat bacanya.
•

Lokakarya: "Bagaimana Memulai Sebuah Perpustakaan Gereja"

Oleh: Rahmiati Tanudjaja
Untuk memulai sebuah perpustakaan gereja harus ada modal sbb.:
1. Visi dan Misi yang jelas (Yohanes 4:34):
o Melakukan kehendak Bapa sebagai Mesias.
o Harus menyelesaikan pekerjaan sampai beres.
o Dalam melakukan satu pekerjaan harus tidak boleh "musiman".
o Harus punya mental proaktif, memulai apa yang ada di depan mata, tidak
hanya menunggu.
2. Profesional:
o Tahu tentang pelayanan literatur.
o Trampil dalam pengembagan diri.
o Memiliki etos kerja yang tinggi.
Beberapa hal penting yang harus diperhatikan dalam perpustakaan gereja, a.l.:
1. Penanganan:
o Perpus. harus ditangani oleh pustakawan yang sudah lahir baru.
o Pilih lokasi yang strategis dan menarik.
o Kriteria media yang akan digunakan, apakah pengajaran buku-buku dlm.
perpus. sesuai dengan dogma gereja, apakah media tsb. memenuhi
kebutuhan pembaca, dll.
o Peraturan perpus. mengenai waktu buka/tutup, siapa yang boleh
meminjam, jumlah buku yang boleh dipinjam, denda, dll.
2. Target
==> penentuan pengguna perpus.:
o Dari segi usia (anak-anak, remaja, pemuda, lansia)
o Dari segi profesi (pedagang, dokter, sekretaris, dll.)
o Dari segi peran (ortu, anak, suami, isteri, dll.)
o Dari segi minat
3. Media
==> menentukan bentuk media yang akan disediakan dalam perpus., apakah
buku, majalah, kaset audio, vcd, cd-rom, dll.
4. Cara pengadaan
==> tentukan bagaimana kita akan memulai pengadaan media tersebut.
5. Sumber-sumber pengadaan media
==> dari toko buku, katalog, dll.
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6. Kategori buku yang mungkin dipilih: tafsiran, teologi sistematik, sejarah gereja,
kamus, leksikon, konkordansi, konseling, anak, hidup kekristenan, keselamatan,
dll.
7. Pembukaan
==> kalau bisa dengan mengadakan acara khusus, kebaktian khusus mengenai
perpus., dll.
8. Publikasi yang berkesinambungan sangat penting agar perpus. gereja tidak
mudah dilupakan.
•

Lokakarya: "Membuat Literatur yang Kreatif dan Komunikatif"

Oleh: Stephen McElroy
Sebuah Literatur harus menarik, baik dari segi isi maupun desain. Kedua hal tersebut
haruslah kreatif dan komunikatif.
I.
II.

III.

•

Tujuan Desain
Mengkomunikasikan sebuah pesan kepada pembaca dengan menggunakan
lambang-lambang visual yang sudah dimengerti oleh pembaca.
Ciri Desain yang Kreatif:
1. Dapat menarik perhatian pembaca
2. Tulisan di dalamnya mudah dibaca dan dimengerti
3. Informasi tulisan dilengkapi dengan informasi visual
4. Dapat mengangkat intisari tulisan tersebut
5. Dapat menceritakan suasana setempat dan perasaan orang yang
bersangkutan
Prinsip-prinsip Desain
1. Keseimbangan:
Halaman harus tampil seimbang dan harmonis
2. Penekanan:

Tidak semua unsur grafis adalah sama pentingnya.

Perhatian pembaca harus difokuskan pada titik fokus.
3. Irama:

Pola yang diciptakan dengan mengulangi dan membuat variasi dari
unsur grafis yang ada.

Menggunakan ruangan di antaranya (unsur grafis) untuk
memberikan kesan gerak.
4. Kesatuan:

Semua bagian dan unsur grafis bersatu-padu dan serasi sehingga
pembaca memahaminya sebagai suatu kesatuan.

Desain yang efektif menerapkan prinsip variasi dalam kontinuitas.
"Bagaimana Caranya Membaca Alkitab"

Oleh: Hasan Sutanto
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1. Pentingnya Alkitab bagi kita yang berfungsi sebagai jembatan, makanan, pedang
dan peta kehidupan kita.
2. Beberapa usul pembacaan Alkitab:
o Cari tempat dan waktu yang tepat.
o Berdoa dan cari kehendak Allah.
o Bacalah dengan cepat seluruh bagian Alkitab beberapa kali.
o Setelah itu bacalah dengan pelan seluruh bagian Alkitab beberapa kali.
o Bacalah pasal demi pasal dengan teliti, beri tanda ayat-ayat penting,
perhatikan konteks jauh dekatnya, dan hafalkanlah.
o Berfokus pada kata penting, ajaran utama, tokoh/peristiwa penting, dll.
Perhatikan kata-kata yang terkait.
•

Lokakarya: "Teknik Penulisan Artikel"

Oleh: Xavier Quentin Pranata
Berisi ceramah penulisan artikel yang membahas mengenai pengertian artikel, jenis
artikel, dan langkah-langkah penulisan artikel. Langkah-langkah dalam menulis suatu
artikel, a.l.:
1. PERSIAPAN AWAL; Ajukan pertanyaan kepada diri sendiri:
Dimana kita dapat menulis dengan baik? Kapan waktunya? Bahan apa saja yang
dibutuhkan?
2. SUMBER TULISAN; Ada dua hal yang harus kita lakukan:
o Mulai dengan diri kita sendiri: buat daftar tema yang sedang hangat,
pengalaman pribadi, masalah-masalah di sekitar kita, dll.
o Baca, dengarkan, dan perhatikan: lingkungan memberikan banyak ilham
kepada artikel kita. Tanyakan pada diri sendiri, mengapa orang-orang itu
berlaku begini dan tidak begitu? Bagaimana saya bisa membantu mereka
memecahkan masalah yang mereka hadapi? artikel jenis apa yang cocok
untuk melakukan hal itu? Dll.
3. MENGUJI GAGASAN; Apakah gagasan tulisan kita penting bagi sejumlah besar
orang? Dapatkah gagasan ini disempitkan sehingga mempunyai fokus yang
tajam? Apakah gagasan itu terikat waktu? Apakah gagasan itu segar dan
memiliki pendekatan yang unik? Apakah gagasan kita akan lolos dari saringan
penerbit?
4. MENGUMPULKAN BAHAN; Mulai dengan perpustakaan pribadi, gunakan
sumber informasi (LIPI, LINK, perpustakaan nasional, dll.), mengunjungi pakar,
teknik riset praktis (tuliskan apa yang ada di benak kita tentang artikel yang akan
dikerjakan, tulis sasaran utamanya, buat outline sementara, buat daftar informasi
yang didapatkan, kumpulkan semua bahan yang ada dalam satu map dilengkapi
keterangan singkat masing-masing informasi).
5. MULAI MENULIS
6. MEMILIH JUDUL; Enam syarat membuat judul yang baik: harus dapat
memotivasi pembaca, langsung menarik perhatian pembaca, orisinal dan dapat

134

ICW 2003

berdiri sendiri, memberikan gambaran tentang isi, tidak terlalu panjang (maksimal
5 kata), dan tidak menyimpang dari pokok masalah.
7. SENTUHAN AWAL; Kalimat yang indah, paragraf yang jelas, pembukaan yang
menarik. Untuk membuat pembukaan yang menarik: tangkap perhatian
pembaca, tunjukkan ide pokok artikel tsb., nyatakan secara tidak langsung
metode yang Anda gunakan. Tujuh cara menangkap perhatian pembaca: kalimat
langsung, satu atau deretan pertanyaan, satu kalimat menarik, setumpuk detail
masalah, anekdot, analogi, dialog atau kutipan.
8. LAKUKAN PENULISAN ULANG; Setelah kita menulis sebuah artikel, kita harus
rajin membaca ulang artikel tsb. dan tulis berulang- ulang.
Pada sesi "Teknik Penulisan Artikel" ini, peserta diperbolehkan membawa karya
tulisnya yang berupa artikel, snapshot, kesaksian, dll. Pembicara memberitahukan
kelemahan dan kebaikan dari tulisan masing-masing peserta tersebut dan memberikan
beberapa tips dalam menulis artikel maupun membuat buletin gereja, seperti:
1. Dalam membuat buletin, jangan menggunakan terlalu banyak model huruf, harus
konsisten dalam pemakaian judul kolom, perlu gambar- gambar menarik,
gunakan huruf standard (12), jika kurang gambar gunakan permainan huruf dan
tata letak yang menarik, dll.
2. Dalam menulis artikel jangan pelit menggunakan kalimat yang berbunga-bunga,
karena itu akan menarik minat pembaca.
3. Kalimat penutup dalam sebuah artikel dapat berupa kesimpulan, open-ended,
atau pertanyaan.
•

Lokakarya: "Penulisan Berita"

Oleh: Basuki
Berita adalah laporan tentang suatu kejadian yang ditimbang memiliki nilai berita.

Nilai berita diukur dari beberapa unsur berikut:
1.
2.
3.
4.
5.

Consequences (besar kecilnya dampak peristiwa pada masyarakat)
Human Interest (menarik atau tidaknya dari segi ragam cara hidup manusia)
Prominence (besar kecilnya ketokohan orang yang terlibat dalam peristiwa)
Proximity (jauh dekatnya lokasi peristiwa dari target audience)
Timeless (baru tidaknya atau penting tidaknya saat peristiwa terjadi)

Berita diperoleh dari :
1.
2.
3.
4.

Informan (misalnya : birokrat, seniman, pengamat, dll.)
Pengamatan langsung (reporter turun ke lapangan)
Wawancara (wartawan menemui nara sumber)
Sumber-sumber penolong (buku, rekaman, TV, dll.)
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Unsur Berita :

What (peristiwa apa yang terjadi) Who (siapa yang terlibat) When (kapan terjadi) Where
(di mana) How (bagaimana kejadiannya) Why (mengapa terjadi)
•

"Refleksi Pelayanan Literatur dalam Gereja"

Oleh: Rahmiati Tanudjaja
•
•
•

Peserta diajak untuk merenungkan mengenai panggilan mereka dalam
pelayanan literatur.
Dalam pelayanan media di gereja, jangan sekali-kali kita mencuri kemuliaan
Allah.
Komitmen baru dan mengangkat pelayanan literatur sebagai pelayanan yang
penting dalam gereja.

Surat Anda
Dari: Romeo <tsp_21@yahoo.com>
>Dengan hormat,
>Rekan-rekan pembaca milis ICW, bila saat ini anda masih
>menggunakan account email sekuler, maka tidak ada salahnya bila
>menggantinya dengan yang rohani :
>HolyPower - Christian E-Mail Service
>http://www.holypower.net
>Memberikan space 10 MB per account.
>Fasilitas Pop3/SMTP
>dan lain-lain.... GRATISSS !!!
>Terima kasih.
Redaksi:
Wah, ini iklan ya? Tapi 'nggak apa-apa deh, karena siapa tahu informasi ini berguna
bagi pelayanan, terkhusus bagi pembaca ICW. Nah, bagi yang lagi butuh account email
GRATIS, silakan hubungi alamat situs HolyPower atau alamat email Romeo di atas.
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Salam Kasih
Apa kabar?
Apakah Anda juga ikut terkaget-kaget dengan berita tentang "Sekte Kiamat" yang
sedang ramai dibicarakan akhir-akhir ini? Memang berita nubuatan mereka, bahwa hari
kiamat terjadi tanggal 10 Nopember 2003, cukup sensasional (meskipun akhirnya
kemudian terbukti salah). Selain memunculkan berbagai tudingan, apa yang dilakukan
oleh jemaat Pondok Nabi tersebut sontak memunculkan kembali wacana tentang akhir
zaman. Marilah kita berpegang pada firman Tuhan, agar kita tidak terombang-ambing
oleh pengajaran-pengajaran yang simpang- siur.
Tapi, berita di atas tidak ada hubungannya sama sekali dengan isi edisi ICW kali ini.
Kata pembuka di atas hanya sekedar upaya untuk sedikit mengambil pelajaran yang
positif dari apa yang terjadi baru- baru ini. Ah ... kalau begitu apa topik ICW kali ini?
Topik ICW yang kami angkat kali ini adalah tentang "Islam". Alasan mengambil topik ini
jelas, karena bulan ini adalah bulan Ramadhan bagi saudara kita umat Muslim dan juga
sebentar lagi mereka akan merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pada bulan suci Ramadhan
ini umat Muslim menjalankan ibadah puasa sebagai suatu keharusan untuk bisa
kembali fitri dalam memasuki tahun yang baru. Oleh karena itu, ini merupakan
kesempatan yang baik bagi kita untuk belajar tentang agama Islam (melalui media
online). Tujuannya tentu saja bukan untuk memperdebatkannya, tapi agar bisa lebih
tahu tentang agama Islam sehingga kita dapat mengasihi mereka yang memeluk agama
ini dan terbeban untuk mendoakannya.
Nah, bagi Anda yang ikutan mudik, karena memanfaatkan hari libur panjang ini, ...
selamat menikmati perjalanan Anda!
Redaksi
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Jelajah Situs
•

The Good Way

Anda tentu belum lupa dengan situs yang satu ini. Situs sederhana yang juga kami ulas
di edisi yang lalu ini boleh dibilang merupakan sumber referensi wajib bagi para hamba
Tuhan yang ingin belajar tentang Islam. Dalam Situs The Good Way dijabarkan
berbagai pengetahuan tentang Islam namun tetap dari sudut pandang Kristen. Jadi,
silakan datang ke alamat ini untuk mendapatkan berbagai referensi tentang Islam
dipandang dari sudut kekristenan.
==> http://www.the-good-way.com/indonesia.htm (Bahasa Indonesia)
==> http://www.the-good-way.com/inz/ (Bahasa Indonesia)
==> http://www.the-good-way.com/ (Bahasa Inggris)
•

Hidup Sejati

Lewat Situs Hidup Sejati ini Anda akan mendapatkan kesaksian seorang penginjil yang
dilahirkan dan dibesarkan di Iran. Sebelum menerima Kristus, pencariannya akan
kebenaran membawanya menyeberangi tiga benua. Iman terhadap agamanya tidak
tergoyahkan sampai pada suatu hari ia mendengar tentang Kristus Yesus. Ia kemudian
menemukan kebenaran sejati di dalam Kristus pada tahun 1980. Sejak itu ia mengalami
kasih-Nya yang luar biasa. Nah, mulai saat itu, ia mulai memberitakan Injil ke berbagai
negara hingga lebih dari 30 negara. Pada saat membaca kisah ini, Anda juga bisa
menemukan jalan yang menuntunnya kepada HIDUP SEJATI! Bagaimana
kesaksiannya? Silakan simak kisah selengkapnya di Situs Hidup Sejati ini.
==> http://agama.islam.port5.com/
•

e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)

Situs yang memiliki fokus pelayanan untuk menyediakan bahan-bahan seputar misi ini
memuat banyak sekali pokok-pokok doa, baik pokok doa dari dalam negeri ataupun luar
negeri. Anda bisa menemukan hal ini ketika Anda masuk ke bagian DOA dengan menumenunya seperti "Doa bagi Negara", "Doa bagi Kota", "Doa bagi Suku", dan "PD
Timotius". Nah, melalui doa-doa ini Anda akan mendapatkan banyak pokok doa yang
menolong kita untuk berdoa secara spesifik bagi Saudara-saudara kita yang beragama
Islam.
==> http://www.sabda.org/misi/

Jelajah Situs Manca
•

Biblical Christianity Explained

Di halaman depan situs ini, Anda langsung dihadapkan pada pilihan- pilihan menu topik
yang cukup lengkap, di antaranya "Biblical Christianity Explained to Muslims", "Biblical
Christianity Explained to Children", "Biblical Christianity Explained to Agnostics and
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Atheists", dan "Biblical Christianity Explained to Hindus, Sikhs, and Buddhists". Nah,
Anda bisa meng-klik masing-masing menu tersebut untuk masuk ke bagian-bagian yang
lebih khusus. "Biblical Christianity Explained to Muslims" adalah salah satu menu topik
menarik yang menjelaskan tentang topik-topik Alkitabiah kepada umat Muslim, antara
lain: Sejarah Quran dan Injil (History of Quran and Injil), Dosa dan Keselamatan (Sin
and Salvation), juga Kematian dan Kebangkitan Yesus (Death and Resurrection of
Jesus). Materi-materi ini pasti sangat berguna bagi Anda yang ingin melayani mereka
yang beragama Islam. Oleh karena itu Situs Biblical Christianity Explained ini harus
Anda kunjungi. Arahkan browser Anda ke alamat:
==> http://www.biblicalchristianity.freeserve.co.uk/
•

Sharing Christ with Muslims

Situs berikut ini lebih mirip disebut sebagai buku panduan online. Di dalamnya terdapat
berbagai uraian (yang terbagi dalam berbagai bab) tentang bagaimana
memperkenalkan Kabar Baik kepada umat Islam. Tertarik untuk mengetahui lebih
banyak? Silakan berkunjung dan simak penjelasan-penjelasan mereka di situsnya yang
beralamat di:
==> http://www.greatcom.org/resources/sharingchristwithmuslims/main.htm
•

Light of Life

Jika ingin mengetahui tentang Islam, Situs Light of Life ini paling cocok untuk Anda
eksplorasi. Slogan yang dipilih juga cukup menarik yakni "Investigate Islam from a
Christian point of view!". Nah, untuk membuktikan apakah benar-benar pas slogan
tersebut, silakan Anda telusuri menu-menu seperti "Islam and Gospel", "Qur'an and
Bible", "Islamic Sources", "Revealing Islam", "Islamic Law", "Presentday Islam",
"Answering Islam", dan "Questioning Islam"
==> http://www.light-of-life.com/
•

Answering Islam.org

Situs yang berikut tidak boleh Anda lewatkan begitu saja jika Anda ingin belajar lebih
banyak tentang agama Islam, karena melalui Answering Islam.org ini Anda bisa belajar
banyak tentang kepercayaan Islam. Simak berbagai pertanyaan yang biasa dilontarkan
para penganut Islam tentang kekristenan sekaligus bagaimana penganut Kristen
memberikan apologetika (pembelaan) terhadap pertanyaan- pertanyaan yang ditujukan
sehubungan dengan iman kepercayaan mereka. Bagaimana dengan Anda? Sering
bingung bagaimana menjawab pertanyaan- pertanyaan mereka? Jangan khawatir,
segera temukan jawabannya di sini:
==> http://www.answering-islam.org/
==> http://www.answering-islam.org/Bahasa/ (Bhs. Indonesia/Melayu)
==> http://answering-islam.org/Gilchrist/
•

Answering Islam.com
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Tampaknya kurang berimbang jika situs ini tidak dilibatkan juga. Answering Islam.com
sengaja dibuat untuk menandingi berbagai situs yang dibuat orang Kristen untuk
menjelaskan tentang Islam. Situs ini dikembangkan oleh seorang yang menamakan
dirinya sebagai Osama Abdallah yang merasa kecewa dengan Situs Answering
Islam.org. Karena itu ketika Anda masuk ke situs ini, Anda akan diajak juga untuk
mengunjungi Situs Answering Christianity dimana berbagai pembelaan Islam termuat di
dalamnya.
==> http://www.answering-islam.com/
==> http://www.answering-christianity.com/

Get the Fresh
Bulan November ini ada dua situs yang baru saja meng-update beberapa materinya,
yaitu Situs Christian Media Network dan Situs Den Mas Marto.
•

Christian Media Network

Situs Christian Media Network adalah sebuah situs yang meng-klaim diri sebagai
webnya hamba Tuhan, jemaat, dan para singles. Kali ini, selain mengubah interface
memakai alamat baru. Tampilan baru dari interface situs ini ingin memberikan kesan
bahwa situs ini adalah situs "yellow pages". Apakah Anda juga mendapatkan kesan
yang sama? Silakan Anda masuk ke alamat baru mereka di:
==> http://www.cmn1.com/
•

Catatan Den Mas Marto

Situs Den Mas Marto adalah sebuah situs pribadi dimana Anda bisa menikmati berbagai
tulisan-tulisan menarik dari Den Mas Marto. Untuk bulan November ini, Kepahlawanan
diangkat sebagai Fokus (mungkin dalam rangka Hari Pahlawan tanggal 10 November,
ya). Karena itu dalam update bulan ini ditampilkan beberapa artikel tentang Pahlawan,
seperti "Dicari: Seorang Pahlawan", puisi "Pahlawan Muda", dan "Pahlawan Iman: C.S.
Lewis, Eric Liddel, Martin Luther, William Seymour, William Sheppard, C.T. Studd,
J.R.R. Tolkien." Nah, untuk tahu informasi lebih lengkapnya, bergegaslah klik alamat ini:
==> http://www.geocities.com/denmasmarto/
Redaksi:
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, maka
informasi tentang review situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada
saat kami menuliskan reviewnya.

Seputar Milis
Milis Diskusi
Agama-Sains-Moralitas
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Sebagaimana namanya, Anda bisa menebak bahwa milis ini banyak mendiskusikan
dan memperdebatkan tentang pertemuan agama, sains, dan moralitas. Jika Anda
adalah seorang yang yang selalu haus akan ilmu, tema tersebut tentu cukup menarik
bagi Anda. Hanya saja, sebelum Anda bergabung dengan milis ini kami sarankan agar
Anda punya sikap yang terbuka, namun tetap berlandaskan pada iman Kristen.
Soalnya, milis ini bersifat terbuka untuk umum sehingga memungkinkan masuknya nilainilai non-kristen. Jika sudah yakin mau bergabung, silakan mulai nimbrung ke diskusidiskusi mereka yang selalu menarik untuk diikuti.
==> <agama_sains_moralitas-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <agama_sains_moralitas-owner@yahoogroups.com> [Owner]
IslamKristen
Milis IslamKristen ini dimaksudkan sebagai panggung debat Islam -- Kristen. Meskipun
disebut sebagai panggung debat namun para anggota tidak boleh asal tubruk. Koridor
untuk saling menghormati keberbedaan pendapat harus terus dijunjung. Nah, bagi Anda
yang memiliki kegemaran untuk masalah-masalah perbandingan agama, coba Anda
ikut bergabung dengan milis ini.
==> <islamkristen-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <islamkristen-owner@yahoogroups.com> [Owner]

Milis Publikasi
40 Hari Doa
Jika hati Anda tergerak untuk mendoakan para saudara-saudara kita umat Muslim,
silakan berlangganan milis publikasi ini. Melalui milis ini Anda akan disuguhi dengan
banyak informasi-informasi dan pokok- pokok doa yang harus didoakan. Milis publikasi
yang diangkat dari buku "40 Hari Doa Bangsa-bangsa" ini terbit tiap setahun sekali
bertepatan dengan bulan Ramadhan. Melalui milis ini kita diajak untuk mendoakan
penginjilan dan pelayanan misi, khususnya di negara- negara tertutup yang melarang
masuknya Injil Kabar Baik. Untuk tahun 2003, publikasi 40 Hari Doa telah dikirimkan
sejak tanggal 16 Oktober 2003 dan akan berakhir pada tanggal 24 November 2003.
Bagi Anda yang berminat (khususnya di tahun-tahun mendatang), segeralah mendaftar
lewat alamat berikut:
==> <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org> [Berlangganan]
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/ [Arsip]
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Artikel: URL tentang Islam

Berikut adalah beberapa URL yang akan memandu Anda dalam mempelajari berbagai
hal tentang Islam baik dari sudut pandang Kristen maupun Islam itu sendiri:
Ministering to Muslims
==> http://www.leaderu.com/isot/docs/minmuslim.html
Al-Injil: Good News For You
==> http://www.injil.org/
Bible and Quran
==> http://bibleandquran.org/
IsaalMasih.net
==> http://isaalmasih.net/
The Promises of Allah
==> http://members.aol.com/Alwaad/POA/promises.html
Good News for the Crescent World
==> http://gnfcw.org
Darkness to light
==> http://www.dtl.org
The Doctrine of the Trinity
==> http://www.dtl.org/trinity/index.html
Spotlight on Muslim Misconceptions
==> http://www.spotlights.org/Home.htm
Word of Life
==> http://www.word.org.uk/
Understanding Islam
==> http://www.cybermissions.org/articles/understanding%20_islam.htm
Islam In Focus
==> http://www.islam-in-focus.com
The True Fuqran http://www.islam-exposed.org/
The Islamic Network
==> http://www.isnet.org/
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Diskusi Islam Kristen
==> http://www.st-andreas.org/wwwboard/wwwboard.html
Kumpulan Situs Islam
==> http://islamlib.com/id/situs.php
Eramuslim (Berita aktual politik Indonesia, dilengkapi berita dunia Islam dan rubrik
konsultasi.)
==> http://www.eramoslem.com/
Al Azhar Mesir (Seputar dakwah dan informasi Islam.)
==> http://www.alazhar.org/
Seputar Sufisme (Aliran-aliran dan tokoh-tokoh sufi.)
==> http://www.arches.uga.edu/~godlas/sufism.html
Assirat Magazine (Situs majalah berita Islam online.)
==> http://www.arches.uga.edu/~godlas/sufism.html
Discover Islam (Informasi singkat dan komprehensif seputar sejarah Islam, dilengkapi
25 poster dengan ornamen khas Islam.)
==> http://www.discoverislam.com/
Suara Hidayatullah (Situs majalah Islam bulanan Suara Hidayatullah, berita, dan artikel
Islam khas.)
==> http://www.hidayatullah.com/
This is The Truth (Islam dan sains.)
==> http://www.it-is-truth.org/
Islamicity (Portal Islam berisi berita dunia Islam, profil masjid, direktori, dan mesin
pencari.)
==> http://www.islamicity.com/
Al Islam (Informasi lengkap tentang Islam, disajikan dalam tujuh bahasa.)
==> http://www.al-islam.com/
The Islamic Gateway (Jembatan informasi lengkap seputar Islam dunia, sejarah, sains,
dilengkapi direktori dan mesin pencari.)
==> http://www.ummah.net/
Islam Finder (Memuat jadwal sholat untuk wilayah seluruh dunia.)
==> http://www.islamfinder.org/
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Islamicvoice (Situs majalah berita Islam khas, terbit bulanan
==> http://www.islamicvoice.com/
Middle East (Profil negara-negara Islam di Timur Tengah.)
==> http://www.middleeast.com/
The Islamic Herald (Berita dan artikel dalam perspektif Islam.)
==> http://www.ais.org/~bsb/herald.html
Muslim Scientist (Direktori Islam, sains dan para ilmuwan Muslim terkemuka masa lalu.)
==> http://users.erols.com/zenithco
The Center for Middleeastern Studies (Kajian Amerika Serikat atas wilayah Timur
Tengah.)
==> http://www.link.lanic.utexas.edu/menic
Mosques and Shrines (Profil masjid-masjid terkemuka di dunia.)
==> http://www.isfahan.anglia.ac.uk:8200./masjed/masjed.html
LINKSAGAMA (Kumpulan situs-situs agama yang ada di Indonesia.)
==> http://www.jawapalace.org/LINKSAGAMA.htm

Lain-Lain
Ulasan berikut ini adalah salah satu artikel yang pernah dikirimkan lewat milis publikasi
40 Hari Doa 2001 (12/11/01). Kami telah mengedit beberapa bagian sehingga tidak
semua isinya kami tampilkan. Melalui ulasan ini, kami harap kita bisa selalu mempunyai
kerinduan untuk mendoakan saudara-saudara kita umat Muslim.
Bagaimana Mendoakan Orang Muslim
Setiap orang Muslim adalah unik dalam pandangan Allah dan kita hendaknya berhatihati untuk tidak menyamaratakan dan menganggap semua orang Muslim adalah sama.
Bagaimanapun juga ada beberapa pokok penting yang dapat menolong kita mengerti
bagaimana berdoa dengan lebih efektif bagi mereka.
Salah satu aspek terpenting tentang berdoa bagi orang Muslim adalah memulai dengan
sikap hati yang benar tentang mereka. Setiap orang Muslim adalah seorang yang
berharga dan dikasihi oleh Tuhan. Banyak dari kita tidak berdoa untuk orang Muslim
karena ketidakmengertian dan kesalahpahaman kita tentang mereka. Seringkali kita
menahan diri dan enggan untuk mendoakan mereka karena prasangka atau ketakutan
kita terhadap mereka. Dengan kesadaran penuh kita harus merendahkan diri dalam doa
dan meminta kepada Bapa untuk "memenuhi hati kita dengan kasih dan belas kasihan
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terhadap mereka". Hendaknya doa-doa kita dipanjatkan dengan penuh keyakinan dan
dalam pengharapan pada Bapa, dan Bapa akan mendengar doa-doa kita dan akan
bekerja dengan kuasa penuh untuk menjawab doa-doa kita (Yohanes 14:12-14).

Orang Muslim percaya bahwa Allah yang mereka sembah adalah unik, maha kuasa dan
maha tinggi. Sama halnya dengan orang-orang Kristen dan Yahudi, orang Muslim
percaya bahwa Allah adalah pencipta dan abadi. Mereka juga percaya bahwa Allah
tidak dikenal dan adalah hal yang mustahil untuk dengan pasti mengenal-Nya atau
memiliki hubungan pribadi dengan Allah sebagai juruselamat (Ibrani 8:8,9). Menurut
kepercayaan orang Muslim, Allah memisahkan diri dari manusia. Kita perlu berdoa agar
orang Muslim menerima "pewahyuan penuh tentang sifat-sifat Allah" yang
sesungguhnya.
Galatia 4:22-25 mencatat Abraham mempunyai anak dari Hagar yang adalah hambanya
atau budaknya. Orang Muslim adalah seorang yang patuh dan ia mengetahui bahwa
Ismael adalah hamba Allah. Dalam kepercayaan orang Muslim, mereka hanya dapat
berhubungan dengan Allah dari posisinya sebagai hamba atau budak yang sepenuhnya
tunduk kepada Allah. Di saat yang sama dalam pandangan Alkitabiah hubungan seperti
di atas tidaklah lengkap. Sebagai orang percaya, melalui Tuhan Yesus kita dipindahkan
dari status hamba atau budak menjadi anak laki-laki dan perempuan-Nya (Galatia 4:7).
Berdoa supaya orang Muslim juga akan mengerti bahwa Allah sangat rindu untuk
mengenal mereka sebagai anak dan bukan sebagai budak (Matius 18:3).
Kepercayaan orang Muslim mengajarkan manusia harus banyak berbuat baik dalam
hidupnya agar perbuatan-perbuatan jahat dapat dikurangi beratnya dan mereka dapat
masuk surga, sekalipun tidak ada jaminan keselamatan. Sebagai hasil dari
kepercayaan ini, maka umumnya orang Muslim sulit mengerti dasar-dasar dari
pengampunan dosa, karena di sana tidak diperlukan pertobatan atau pengampunan.
Alkitab mengajarkan bahwa kita diselamatkan karena Iman kepada Tuhan Yesus
Kristus (Efesus 2:8,9) dan harus berjalan dalam kerendahan hati (1 Petrus 5:6) dan kita
harus bertobat untuk dapat masuk surga. Tuhan tidak akan memaafkan kita kecuali kita
mengaku dosa kita dan memohon pengampunan-Nya melalui Tuhan Yesus (1 Yohanes
1:9, Matius 6:14,15). Berdoalah agar mereka mengetahui dan menerima jaminan
keselamatan dan pengampunan dosa melalui Tuhan Yesus, sehingga mereka bertobat
dan menerima pengampunan dosa serta hidup mereka berbahagia.
Di saat "Anda berdoa dan berpuasa" untuk keselamatan orang Muslim, janganlah
mengabaikan peran dan karya Roh Kudus yang selalu siap menolong Anda dalam doa.
Berserah dan mintalah Roh Kudus untuk mengajar Anda bagaimana untuk berdoa dan
membagi hati Bapa dengan Anda tentang kaum Sepupu (Roma 8:26). Terdapat
sejumlah besar orang Muslim yang telah datang kepada Tuhan Yesus, sebagai hasil
dari lawatan adikodrati secara langsung di mana mereka mendapat mimpi dan
penglihatan dari Tuhan Yesus, dan hanya Tuhan saja yang dapat mencelikkan mata
yang buta dan melembutkan setiap hati yang keras. Hanya Tuhan Yesus yang
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memberikan kesadaran yang benar akan dosa, dan menciptakan hidup baru dalam
kehidupan seseorang (1 Yoh 16:8).
Pokok Doa

1. Berdoa agar umat Islam bisa lebih terbuka kepada warta tentang Kristus
sehingga mereka dapat mengenal Kristus dengan benar.
2. Berdoa agar setiap perbedaan yang ada antara umat Islam dan Kristen tidak
untuk diperdebatkan sehingga menimbulkan friksi, namun harus dipandang
sebagai suatu keunikan yang justru dapat dipakai menjadi jalan kita
memberitakan Injil.
3. Berdoa agar Kekristenan dapat selalu mendapat tempat dan beroleh kesempatan
untuk berkembang di negara yang mayoritas muslim ini.
4. Berdoa agar para pengikut Kristus dapat selalu menjadi garam dan terang bagi
lingkungannya sehingga dengan cara demikian Kristus boleh dikenal.
5. Berdoa agar lembaga-lembaga misi lebih bijaksana dalam menyebarkan berita
keselamatan kepada umat Muslim sehingga tidak sampai terjadi hal-hal yang
justru menjadi batu sandungan.

Surat Anda
Dari : "utomo" <utomo@> >Syalom, >Terima kasih telah memuat daftar situs kami di
ICW edisi ini. >Selain itu banyak buku yang bisa di-download dari
==> http://www.kristenonline.com/download/book/
>Sedangkan bacaan untuk menambah pengetahuan iman kita di era >globalisasi saat
ini adalah:
==> http://kristenonline.com/ajaran.htm
>Mungkin banyak juga yang sering menerima pertanyaan baik langsung >atau tidak
langsung tentang kekristenan dan agak kesulitan >menjawabnya bisa lihat di:
==> http://kristenonline.com/jawab.htm
>Tuhan Yesus Memberkati, >Utomo
Redaksi:
Terima kasih juga atas keterangan tambahan dari Sdr. Utomo. Jika ada informasi lain,
silakan jangan sungkan untuk mengirimkan kepada kami. Bagi para pembaca ICW,
selamat berkunjung ke alamat di atas.
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Salam Kasih
Shallom,
Memasuki bulan Desember ini, Anda tentu mulai sibuk dengan berbagai persiapan
Natal, bukan? Akankah Anda merayakan Natal dengan meriah atau dengan sederhana
saja? Mau yang mewah, meriah, sederhana, biasa, tentu itu terserah Anda. Hal
terpenting dari perayaan Natal yang perlu kita utamakan bukanlah pada acara
perayaannya ataupun kemasannya, tapi maknanya. Perayaan Natal adalah perayaan
sukacita karena kasih Tuhan yang terwujud nyata dalam kehidupan manusia. Kasih
yang akhirnya melahirkan peristiwa besar bagi sejarah keselamatan manusia, yaitu
dengan lahirnya Sang Juruselamat yang membawa harapan kekal bagi umat pilihanNya.
Nah, untuk menyambut Natal di tahun ini, ICW ingin ikut berbagi sukacita dengan
menampilkan bahan-bahan Natal. Silakan kunjungi situs-situs yang kami
rekomendasikan. Namun, sayang setelah kami menjelajah ke berbagai sumber,
ternyata tidak ada situs berbahasa Indonesia yang khusus mengulas Natal, tidak seperti
situs-situs berbahasa Inggris. Nah, melihat hal ini, mudah-mudahan sajian kami ini
sekaligus dapat mendorong minat Anda untuk membangun sebuah situs yang khusus
mengulas Natal dalam bahasa Indonesia. Oke?
Selamat menjadikan Natal tahun ini sebagai Natal yang paling berkesan dalam hidup
Anda :)
Redaksi
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Jelajah Situs
•

PEPAK

Anda sedang mencari bahan-bahan aktivitas perayaan Natal untuk Sekolah Minggu?
Bisa dipastikan Anda akan puas dengan sajian Natal di situs ini, karena di dalamnya
Anda akan mendapati banyak sekali bahan seputar Natal, baik berupa renungan,
kesaksian, maupun bahan- bahan aktivitas Natal. Untuk itu silakan Anda telusuri alamat
di bawah ini, khususnya di bagian topik Perayaan:
==> http://www.sabda.org/pepak/topik/12/
•

Fokus Desember -- Natal dan Keluarga -- C3I

Apakah Anda mempunyai kerinduan untuk menolong orang-orang yang berbeban berat
dalam melewati Natal tahun ini? Fokus Desember dari Situs Christian Counseling
Center Indonesia (C3I), yang bertemakan "Natal dan Keluarga", menyajikan bahanbahan yang akan membuka wawasan Anda untuk melihat Natal sebagai kesempatan
menolong orang lain. Materi-materi tersebut antara lain: "Pemilik Penginapan yang
Menolak Mesias", "Perempuan di Kamar A-14" (Kesaksian), "Apakah Anak- anak Boleh
Mengikuti Perayaan Natal yang Menggunakan Sinterklas?", "Pengakuan Seorang
Ayah", dan "Mengatasi Depresi Natal". Nah, harapan kami Anda akan melewati Natal ini
dengan hati yang penuh kasih dari Allah sehingga Anda memiliki sukacita untuk
membantu mereka yang berbeban.
==> http://www.sabda.org/c3i/fokus/
•

Natal -- Petra

Beberapa informasi tentang Natal bisa Anda dapatkan ketika Anda masuk ke bagian
Natal di situs milik Universitas Petra Surabaya ini. Menu-menu yang bisa Anda jelajahi
antara lain "X'mas Traditions", "X'mas Tree Legend", "Send Ecard", "Poems", dan
"X'mas Recipes". Anda penasaran? segera kunjungi alamat berikut:
==> http://www.petra.ac.id/christmas/xmas/natal_bgs.html
==> http://www.petra.ac.id/christmas/xmas/recipes2.html
==> http://www.petra.ac.id/christmas/e-card/card.php
==> http://www.petra.ac.id/christmas/indexpoems.html
•

5roti2ikan

Webmaster Situs 5roti2ikan, situs yang berisi kumpulan artikel ini, pada 3 Desember
yang lalu telah meng-update situsnya dengan menambah beberapa artikel baru. Nah, di
antara artikel-artikel baru tersebut ada juga yang mengangkat tema Natal yakni "Natal
dan Kasih Allah" dari Bob Jokiman dan "Menyambut Sesama, Menyambut Tuhan" dari
Wahyu Pramudya. Untuk artikel Natal lainnya, silakan Anda klik judul-judul seperti
"Natal dan Terorisme", "Mengatasi Depresi Natal (Refleksi Natal untuk Pasangan Suami
Isteri)", dan "Natal dan Rekonsiliasi" di alamat:
==> http://www.5roti2ikan.net/perspektif/
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Natal -- Gloria Cyber Ministries

Situs yang sudah tidak asing bagi kita ini sebenarnya menampilkan cukup banyak
artikel serta pernak-pernik lain tentang Natal. Namun sayang sekali, ucapan selamat
Natal yang terpampang di halaman depannya masih tertulis 25 Desember 2001
sehingga terasa agak mengurangi aktualitasnya. Meskipun demikian, tidak ada
salahnya juga Anda mampir ke alamat ini:
==> http://www.glorianet.org/natal/

Jelajah Situs Manca
•

Mymerrychristmas

Begitu masuk ke alamat situs ini, Anda akan merasakan nuansa Natal yang cukup
kental. Warna merah dan gambar Santa terpampang di sana- sini. Meskipun demikian,
layout-nya tetap tertata rapi. Lewat Situs Mymerrychristmas ini, Anda bisa mendapatkan
informasi dari menu-menu yang ada -- seperti "The North Pole", "Christmas Past",
"Christmas Present", dll,--, berlangganan newsletter, berkirim kartu, download, dan
masih banyak lagi. Nah, bagi Anda yang ingin mencari informasi tentang Natal ataupun
merayakannya, jangan sampai melewatkan situs ini.
==> http://www.mymerrychristmas.com/
•

Christmas -- Central Valley Christian School (CVC)

Situs yang dibangun oleh Central Valley Christian School (CVC) Australia ini
mempunyai bagian khusus untuk Natal. Meskipun tampilannya sederhana namun
materinya cukup besar. Beraneka hal tentang Natal tersaji di sini. Anda bisa
mendapatkan semua materinya di menu-menu "Christmas Around the World",
"Christmas mpeg video clips", "History of Christmas" , "Christmas Humor", "Christmas
Music", dan masih banyak lagi di bagian "On this CVC Christmas Page". Nah, jika Anda
ingin mencari artikel, musik, video, buku, atau apapun juga untuk Natal Anda tahun ini,
silakan berkunjung ke situs yang beralamat di bawah ini:
==> http://www.cvc.org/christmas/
•

Why Christmas

Pada pengantarnya, Situs Why Christmas mencoba untuk menjawab bagaimana,
dimana, dan terlebih tentang asal-usul Natal. Oleh sebab itu di dalam situs ini Anda
akan memperoleh informasi tentang bagaimana Natal itu hingga menjadi seperti
sekarang ini, bagaimana Natal dirayakan di seluruh dunia, dan yang terpenting adalah
mengapa Natal itu ada. Untuk lebih jelasnya, coba Anda masuk ke alamat berikut ini,
kami yakin Anda akan mendapatkan banyak informasi:
==> http://www.whychristmas.com/
•

Santa's Net
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Anda tentu sudah cukup akrab dengan tokoh Natal yang satu ini. Selalu digambarkan
sebagai seorang pria tua gemuk berambut putih, berjanggut namun baik hati, suka
membagikan hadiah di malam Natal sambil tertawa riang, "Ho, ho, ho, ...". Ya, Santa
Klaus. Nah, ternyata sebuah situs dari Australia memilih nama ini sebagai nama situs
mereka. Sama dengan Santa yang muncul di saat-saat Natal, Situs Santa's Net ini juga
khusus mengangkat tema-tema Natal. Anda bisa eksplorasi berbagai hal menarik khas
Natal misalnya tradisi perayaan Natal di berbagai negara, koleksi berbagai lagu Natal,
kisah-kisah Natal, lewat menu yang ada seperti "Favorites", "Songs", "Recipes", dan
"Traditions". Oke, silakan temukan sukacita Natal melalui situs ini.
==> http://www.santas.net/
•

Greetings dan Ecard Natal.

Oh, ya, bagi Anda yang hobi berkirim-kirim Ecard Natal, kami sengaja pilihkan situssitus menarik yang menyediakan Ecard gratis. Nah, cepatlah berkunjung dan mulailah
merencanakan siapa saja yang akan Anda kirimi Ecard Natal ... :)
Free Christmas Cards Online
Situs Free Christmas Cards Online ini menjanjikan sejumlah 226 Ecard yang bisa Anda
gunakan. Ecards tersebut dibagi ke dalam beberapa menu seperti "Funny Christmas
Cards", "Humorous Christmas Cards", "Victorian Christmas Cards", "Christian
Christmas Cards", "Patriotic Christmas Cards", "Cats and Dogs Christmas Cards", dan
"General Christmas Cards". Selain itu, masih banyak lagi yang bisa Anda temui di sini
lho. Apa saja itu, silakan Anda cek di alamat:
==> http://www.free-christmas-cards-online.com/
123greetings
Situs 123greetings menyediakan banyak sekali Ecard yang menarik. Silakan klik pada
tiap-tiap kategori seperti "Merry Christmas", "Friendship And Love", "Inspirational",
"Kids", "Santa", "Christmas Invitations Family", dan "Formal". Ayo, cepat berkunjung ke
alamat ini karena masih banyak lagi yang bisa Anda dapatkan.
==> http://www.123greetings.com/events/christmas/
dgreetings
Halaman ini merupakan bagian dari Situs dgreetings. Untuk asesoris Natal, coba Anda
eksplorasi di kategori "Christmas", "Christmas Eve", "Jesus Birthday", "Christmas
Invitation", dan "Christmas Wallpaper".
==> http://www.dgreetings.com/religion_cards/christians/christmas/
ChristianNet
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Situs ChristianNet juga menyediakan free Ecard. Seperti apa saja modelnya, silakan
Anda lihat sendiri, ya ...
==> http://www.christianet.com/christianecards/christmas/
Yahoo Greetings
Yahoo juga menyediakan berbagai greetings untuk Natal. Silakan masuk di bagian
Yahoo Greetings, Holidays, Christmas atau klik halaman berikut:
==> http://greetings.yahoo.com/browse/Holidays/Christmas/

Get the Fresh
Sejarah Alkitab Indonesia (SAI)
Masyarakat Kristen Indonesia patut bersuka cita dengan hadirnya situs yang satu ini.
Mengapa? Karena melalui situs ini Anda akan diajak untuk membuka wawasan Anda
tentang sejarah Alkitab yang kita miliki. Apa latar belakang dibuatnya situs ini?
"Pada umumnya, orang-orang Kristen Indonesia hanya mengetahui adanya satu atau
dua versi/terjemahan Alkitab bahasa Indonesia. Padahal sejak awal abad 17 (tahun
1612 di Batavia) hingga saat ini sudah ada paling sedikit 22 versi dan porsi Alkitab yang
pernah diterjemahkan dan diterbitkan dalam bahasa Melayu-Indonesia (modern dan
kuno, rendah dan tinggi). Harapan kami, situs Sejarah Alkitab Indonesia ini akan
menolong masyarakat Kristen Indonesia untuk mengetahui banyaknya versi-versi
Alkitab yang telah ada -- kapan diterjemahkan, siapa penerjemahnya, mengapa dan
bagaimana terjemahan Alkitab tersebut dilakukan, apa perbedaan dan bagaimana
perkembangannya, dan apa manfaat dari melakukan studi sejarah Alkitab."
Nah, bagi Anda yang rindu mengetahui informasi tentang sejarah Alkitab atau ingin
melakukan studi lebih lanjut tentang sejarah Alkitab, sekarang Anda punya sumber
informasi dan referensi yang lengkap. Bahan yang ada tersebut disajikan dengan
sistematis sehingga Anda bisa menjelajahi isinya dengan mudah, bahkan untuk Anda
yang bukan dari latar belakang studi teologia. Ayo, lekas berburu pengetahuan tentang
Alkitab melalui Situs SAI dan lengkapi sukacita Natal Anda dengan mensyukuri kasih
Allah yang dinyatakan melalui Firman-Nya yang sekarang telah menjadi Manusia dan
diam bersama-sama kita, Immanuel!!
==> http://www.sabda.org/sejarah/

Seputar Milis
Milis Diskusi
Forum Dian (Fordian)
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Milis Fordian merupakan forum untuk mempelajari Alkitab. Melalui forum ini Anda dapat
berdiskusi apapun juga tentang Alkitab dengan para anggota milis dari berbagai
denominasi gereja. Bahkan, dari non- Kristen pun diizinkan untuk bergabung asal
bertujuan baik yaitu untuk mempelajari firman Tuhan yang terdapat dalam Alkitab. Nah,
silakan bergabung dengan milis ini untuk mempertajam pisau iman Anda.
==> <fordian-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <fordian-owner@yahoogroups.com> [Owner]

Milis Publikasi
Sentuhan Hati
Sentuhan Hati adalah milis publikasi yang berupa renungan harian yang dikirim berkala
kepada para pelanggannya setiap hari. Anda juga bisa mendapatkan renungan harian
ini setelah Anda berlangganan newsletter Living Words. Caranya, Anda harus
mendaftar terlebih dahulu lewat situs Living Word karena milis ini tidak menerima
pendaftaran lewat e-mail.
==> http://www.livingwords.web.id/newsletter/
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Artikel: Ucapan SELAMAT NATAL dalam Berbagai
Bahasa di Dunia

Anda ingin menyampaikan ucapan Selamat Natal ke sahabat-sahabat Anda di seluruh
penjuru dunia? Berikut kami berikan daftar ucapan Selamat Natal dalam beragam
bahasa yang kami ambil dari Situs Central Valley Christian School (CVC). Ketika kami
menemukan daftar ini, terbersit keinginan menarik untuk juga merangkum berbagai
ucapan selamat Natal dalam berbagai bahasa suku di Indonesia. Nah, apakah Anda
juga memiliki kerinduan yang sama dengan kami? Jika berkenan, silakan kirimkan
ucapan selamat Natal dalam bahasa daerah Anda masing-masing ke Redaksi di
alamat:
==> <staf-icw@sabda.org>
Ucapan Selamat Natal dalam berbagai bahasa di dunia:
Afrikans -- Geseende Kersfees en 'n voorsoedige nuwejaar
Arabic -- Milad Majid Oua AA'm Sa'id.
Armenian -- Shenoraavor Nor Dari yev Pari Gaghand
Assyrian -- Iedookon Breka (mother language of Jesus)
Azeri -- Tezze Iliniz Yahsi Olsun
Basque (Merry Christmas only) -- Zorionak eta Urte Berri On!
Basque -- ZORIONAK ETA URTE BERRI ON EUSKAL HERRITIK!
Bohemian -- Vesele Vanoce
Bermuda -- Marry Crissmuss you 'byes an' hava happy new yurr, see?
Brazilian Portugese -- FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO
Breton -- Nedeleg laouen na bloavezh mat
Bulgarian -- Tchestita Koleda; Tchestito Rojdestvo Hristovo
Catalan(from Catalonia in Spain) -- Bon Nadal i Felit any Nou
Chinese -- (Mandarin) Kung His Hsin Nien bing Chu Shen Tan
(Catonese) Sing Dan Fi Lock
Cornish -- Nadelik looan na looan blethen noweth
Cree -- Mitho Makosi Kesikansi
Croatian -- Stretan Bozic i Sretna Nova Godina
Czech -- Prejeme Vam Vesele Vanoce a stastny Novy Rok
Danish -- Glædelig Jul
Dutch -- Vrolijk Kerstfeest en een Gelukkig Nieuwjaar!
English (American) -- Merry Christmas
English (Southeastern US) -- Y'all have a Merry Christmas now, you hear?
English (Canadian) -- Merry Christmas,
English (Dyslexic) -- samtsirhC yrreM
Esperanto -- Gajan Kristnaskon
Estonian -- Ruumsaid juulup|hi
Farsi -- Cristmas-e-shoma mobarak bashad
Filipino -- Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon sa Inyong Lahat
Filipino (dialect:"Tagalog") -- Maligayang Pasko at Manigong Bagong Taon sa Inyong
Lahat
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Finnish -- Hyvää Joulua (Good Christmas)
Finnish -- Hyvää Joulua ja Onnellista Uutta Vuotta (Happy New Year)
French -- Joyeux Noel
Friesian -- Noflike Krystdagen en in protte Lok en Seine yn it Nije Jier!
German -- Froehliche Weihnachten
Greek -- Kala Christouyenna!
Hawaiian -- Mele Kalikimaka
Hebrew -- Mo'adim Lesimkha. Chena tova
Hindi -- Shub Naya Baras
Hmong -- from Laos Myob zoo Huub yug ye xus (Merry Christmas) zoo siab xyoo ntsiab.
Hungarian -- Kellemes Karacsonyi unnepeket
Icelandic -- Gledileg Jol
Indonesian -- Selamat Hari Natal
Iraqi -- Idah Saidan Wa Sanah Jadidah
Irish -- Nollaig Shona Dhuit
Italian -- Buon Natale
Japanese -- Kurisumasu wa Omedeto gozaimasu. Shinnen omedeto.
Konkani from state of Goa in India -- Khushal borit Natalam.
Korean -- Sung Tan Chuk Ha (Merry Christmas only!)
Korean -- (Merry Christmas and Happy New year!)
Latvian -- Prieci'gus Ziemsve'tkus un Laimi'gu Jauno Gadu!
Lithuanian -- Linksmu Kaledu
Malaysian -- Selamat Hari Krismas and Selamat Tahun Baru
Maltese -- Il-Milied u is-sena t-tajba lil kullhadd.
Manx -- Nollick ghennal as blein vie noa
Maori -- Meri Kirihimete
Marathi -- Shub Naya Varsh
Navajo -- Merry Keshmish
Norwegian -- Glaedelig Jul! (Gladdelly Yule) - or - God Jul
Pennsylvania German -- En frehlicher Grischtdaag un en hallich Nei Yaahr!
Polish -- Wesolych Swiat (Bozego Narodzenia)
Portuguese -- Feliz Natal e feliz Ano Novo or: Feliz Natal e prospero Ano Novo
Puerto Rican -- Muy Feliz Navidad y un Prospero Ano Nuevo!
Rapa-Nui -- Mata-Ki-Te-Rangi. Te-Pito-O-Te-Henua
Romanian -- Cracium fericit si la multi ani
Rumanian -- Sarbatori vesele
Russian -- Pozdrevlyayu s prazdnikom Rozhdestva is Novim Godom
Serbian -- Hristos se rodi
Slovakian -- Sretan Bozic or Vesele vianoce
Sami -- Buorrit Juovllat
Samoan -- La Maunia Le Kilisimasi Ma Le Tausaga Fou
Scots Gaelic -- Nollaig chridheil huibh
Serb-Croatian -- Sretam Bozic. Vesela Nova Godina
Singhalese -- Subha nath thalak Vewa. Subha Aluth Awrudhak Vewa
Slovak -- Vesele Vianoce. A stastlivy Novy Rok
Slovenian -- Merry Christmas = vesele bozicne praznike OR vesel bozic.
Happy New Year = srecno novo leto (Thanks to Blanka Gregorcic)
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Spanish -- Feliz Navidad
Spanish (sung) -- Feliz Navidad (SONG)
Swedish -- God Jul and (Och) Ett Gott Nytt År
Tamil -- Nathar Puthu Varuda Valthukkal
Thai -- Sook Sun Wun Christmas Lae Sawaddee Pee Mai Ka (female ending)
Tigrinya (Eritrea) -- Rahoosbaal ledit yegabarelkoom
Turkish -- Yeni yiliniz kutlu olsun
Ukrainian -- Khrystos Narodywsia
Urdu -- Naya Saal Mubarak Ho
Vietnamese -- Chung Mung Giang Sinh
Welsh -- Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda
(Nadolig Llawen = Merry Christmas)
Yugoslavian -- Cestitamo Bozic
Sumber :
==> http://www.cvc.org/christmas/index.htm#lang
Tema serupa dapat Anda jumpai di alamat-alamat berikut :
==> http://www.kristenonline.com/christian/christmaslanguages.htm
==> http://www.petra.ac.id/christmas/traditions/selamat.htm

Lain-Lain
Tulisan berikut, yang ditulis oleh Benyamin Obadyah, kami ambil dari Situs Bahana.
Silakan disimak untuk menjadi salah satu informasi yang Anda bisa selidiki lebih lanjut.
Kapan Yesus Lahir?
Sejak pertengahan bulan November, suasana Natal sudah mulai dihembuskan oleh
mal-mal besar di kota-kota besar. Pada saat itu gereja mungkin baru membentuk panitia
Natal. Seakan tidak mau kehilangan waktu, dunia bisnis, melalui dekorasi pohon
cemara bersalju, rusa, dan kereta salju serta bingkisan hadiah memberikan tekanan
psikologis kepada calon pembeli untuk segera berbelanja. Suasana serba putih yang
diciptakan dari tahun ke tahun membentuk citra bahwa Kristus lahir di musim dingin
yang bersalju di kota kecil bernama Betlehem.
Pemandangan demikian jelas tidak sesuai dengan gambaran yang dilukiskan oleh Injil
Lukas saat peristiwa besar itu terjadi. Penginjil ini menulis, "Di daerah itu ada gembalagembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam"
(Lukas 2:8). Sejak zaman Alkitab sampai sekarang, gembala di Betlehem meninggalkan
padang penggembalaan di musim dingin dengan berlindung di gua-gua yang disebut
Grotto yang banyak terdapat di sekitar Betlehem. Karena malam yang dingin, dalam
bulan Desember, apalagi tanggal 25 tidak ada gembala-gembala di padang bersama
domba-domba. Biasanya mereka menggiring kawanan domba mereka ke padang
setelah hari raya Paskah sampai hujan pertama atau salju tipis di awal Oktober. Ini
155

ICW 2003

berarti peristiwa kelahiran Yesus terjadi dalam selang waktu di antara Paskah di awal
April sampai awal Oktober.

Usaha untuk mendapatkan tanggal dan bulan kelahiran-Nya yang tepat ternyata tidak
membuahkan hasil yang memuaskan, sehingga tanggal 25 Desember tetap dipakai
sebagai patokan. Alasan yang dikemukakan biasanya, "Tidak ada seorang pun tahu
kapan Ia lahir. Karena sudah ada yang menetapkan lebih dulu 25 Desember, maka kita
pakai saja, yang penting kita memberikan satu hari dalam satu tahun untuk merayakan
kelahiran-Nya." Bagi orang yang mencari kebenaran sejarah, sikap kritis seperti ini
belum cukup memuaskan. Penyelidikan di lingkungan Kristen selama ini dilakukan
dengan melupakan suatu prinsip penting dalam kehidupan Yesus bahwa Ia datang
untuk menggenapi Taurat dan bukan meniadakannya (Matius 5:17). Hal ini berarti
semua kejadian penting dalam kehidupan Kristus sudah dinubuatkan oleh Taurat Musa.
Dalam hal ini, Hukum Taurat merupakan tolok ukur untuk menunjukkan siapa Mesias
yang sesungguhnya akan datang.
Tujuh Hari Raya Tuhan
Hukum Taurat dalam Imamat 23 menetapkan 7 hari raya untuk diperingati dan
dirayakan pada waktu tertentu setiap tahun. Hari- hari raya tersebut meliputi Paskah,
Roti Tidak Beragi, Buah Sulung, Pentakosta, Sangkakala, Pendamaian, dan
Tabernakel. Orang Kristen secara keliru menyangka bahwa semuanya itu adalah harihari raya Israel. Firman Tuhan mengatakan, "Hari-hari raya Tuhan yang kamu
maklumkan untuk dikuduskan, semuanya itu adalah hari-hari raya-Ku" (KJV).
Semuanya itu adalah hari-hari raya TUHAN. Setiap hari raya mengungkapkan satu segi
kehidupan Yesus, yaitu Firman Tuhan yang untuk sementara waktu datang ke planet
bumi dalam wujud manusia.
Bahwa 7 hari raya tersebut merupakan nubuatan tentang Mesias yang semuanya
digenapi secara utuh oleh Yesus dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Paskah (Pesach): Yesus adalah domba Paskah kita. Inilah hari kematian-Nya.
2. Roti tidak Beragi (Hag HaMatzah): Yesus adalah Roti Hidup, Roti tidak Beragi
yang turun dari surga. Ia tidak berdosa karena ragi menyatakan dosa.
3. Buah Sulung (Sfirat Haomer): Yesus adalah Buah Sulung kebangkitan dari
kematian.
4. Pentakosta (Shavuof): Yesus adalah Pembaptis dengan Roh Kudus.
5. Sangkakala (Rosh HaShanah): Yesus adalah Mempelai Pria yang menjemput
Mempelai Perempuan (Gereja) dalam Pengangkatan Gereja (rapture).
6. Pendamaian (Yom Kippur): Yesus adalah Mesias orang Yahudi yang datang
kedua kalinya.
7. Tabernakel (Sukot): Yesus akan memerintah sebagai Raja Damai dalam
Kerajaan 1000 Tahun.
Dalam 7 hari raya tersebut, semua segi kehidupan Yesus yang penting sudah
diungkapkan dan akan diungkapkan. Kematian dan kebangkitan-Nya telah dinubuatkan
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dalam Taurat. Pengangkatan Gereja dan Kedatangan- Nya yang kedua telah
dinubuatkan dalam 7 Hari Raya, tetapi adakah petunjuk tentang hari kelahiran-Nya?
Tentu saja, pada hari raya yang ke-7 yaitu hari raya Tabernakel. Hal ini membentuk
suatu pola, kalau hari raya pertama menunjuk pada kematian-Nya, maka hari raya
terakhir menunjuk pada kelahiran-Nya; kalau hari raya ke-6 menunjuk pada
kedatangan-Nya yang kedua, maka pada hari raya ke-7 menunjuk pada kedatanganNya yang pertama.

Hari raya Tabernakel merupakan hari raya yang paling meriah di antara ke-7 hari raya
dan disebut juga sebagai Festival Cahaya. Saat itu Bait Suci bagaikan bermandikan
cahaya, di Serambi Wanita dipasang 4 kandil pada empat penjuru seakan-akan ingin
menerangi bangsa-bangsa. Ini merupakan petunjuk bahwa Terang Dunia itu sedang
datang menerangi bangsa-bangsa yang masih berada dalam kegelapan dosa. Hari raya
Tabernakel juga merupakan suatu masa raya yang penuh sukacita. Dalam suasana
itulah, malaikat datang kepada para gembala di padang bersama kawanan domba
mereka dan berkata, "Jangan takut karena sesungguhnya aku memberitakan kesukaan
besar bagi seluruh bangsa" (Lukas 2:10).
Bagaimana Perhitungan Tanggalnya?
Injil Lukas 1:5 mencatat bahwa Zakaria, suami Elisabet, kakak ipar Maria ibu Yesus,
menjadi imam dari rombongan Abia. Menurut kitab 1 Tawarikh 24:10 rombongan Abia
mendapat urutan ke-8 dalam tugas di Bait Suci. Tiap rombongan bertugas rutin satu
minggu, dua kali dalam setahun.
Jadwal tugas imam ditetapkan menurut kalender keagamaan yang dimulai dengan
bulan Nisan yaitu pertengahan Maret. Jadi Zakaria bertugas pada pertengahan Mei.
Tetapi karena hari raya Shavuot (Pentakosta) jatuh pada akhir Mei dan semua imam
diminta bertugas bersama, Zakaria harus menetap di Bait Suci untuk tambahan dua
minggu. Akibatnya ia baru pulang ke rumah untuk menemui isterinya pada awal minggu
kedua bulan Juni.
Elisabet mulai hamil pertengahan Juni (Lukas 1:24). Pada saat Elisabet hamil 6 bulan,
malaikat Gabriel datang kepada Maria, yaitu pertengahan Desember. Maria mulai
mengandung saat itu (Lukas 1:36). Walaupun Yesus dikandung dari Roh Kudus (Lukas
1:35), Yesus dilahirkan pada akhir bulan September atau awal Oktober dan saat itulah
orang Yahudi merayakan hari raya Tabernakel (Honorof, R.A., 1997, "The Return of the
Messiah").
Hari raya Tabernakel setiap tahun pada tanggal 15 bulan Tishri dan dirayakan selama
satu minggu. Ini berarti menurut ketentuan Taurat tanggal kelahiran Yeshua
HaMashiach (Yesus Kristus) jatuh pada tanggal 15 Tishri menurut kalender Yahudi.
Menurut kalender international (Gregorian), pada tahun 1998 tanggal 15 Tishri jatuh
pada tanggal 5 Oktober; sedangkan pada tahun 1999 jatuh pada tanggal 25 September.
Pada tahun 2000 lalu jatuh pada tanggal 14 Oktober, sedangkan pada tahun 2001 ini
jatuh pada tanggal 2 Oktober 2001 lalu.
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Kalau begitu, mengapa dunia merayakan kelahiran Yesus pada tanggal 25 Desember?
Kelahiran Yesus tidak pernah dirayakan sampai tahun 336. Kelahiran-Nya mulai
dirayakan setelah kaisar Roma yang bernama Konstantin (285-337) menyatakan diri
menjadi pemeluk agama Nasrani. Sudah menjadi tradisi setiap tanggal 25 Desember
penduduk kota Roma merayakan pesta besar yang disebut Saturnalia Romawi untuk
menyambut kembalinya matahari ke belahan bumi utara setelah mencapai garis balik
selatan. Ketika siang hari menjadi lebih panjang, dewa matahari dianggap telah lahir
kembali dan mereka bergembira-ria sambil tukar-menukar hadiah.
Ketetapan untuk mengkonversikan 25 Desember menjadi hari raya Nasrani dengan
menjadikannya sebagai hari kelahiran Yesus dilakukan oleh Paus Julius I pada
pertengahan abad 4 di kota Roma (Worldwide Church of God, 1985 "The Plain Truth
About Christmas"). Ketetapan tersebut tidak dapat diterima oleh gereja-gereja di
Yerusalem yang menolaknya sampai abad 6 (Wagner, C. 1995 "Bridges for Peace").
Setelah itu secara tidak resmi umat Nasrani menerima 25 Desember sebagai hari
kelahiran Yesus, walaupun banyak yang mengetahui bahwa itu bukan tanggal yang
sesungguhnya.
Bagaimana Perhitungan Tahunnya?

Kelahiran Yesus jelas harus terjadi sebelum kematian Raja Herodes Agung yang ingin
membunuhnya dengan memerintahkan pembunuhan semua bayi berumur di bawah 2
tahun di Betlehem (Matius 2:16). Flavius Josephus (37-100), sejarawan Yahudi abad
pertama, mengatakan bahwa sesaat sebelum Herodes meninggal telah terjadi gerhana
bulan yang menurut para pakar perbintangan terjadi pada 13 Maret tahun 4 sebelum
Masehi (Antiquities of the Jews, XVII, vi, 167). Dengan mengacu pada taksiran Herodes
bahwa bayi yang baru lahir itu tidak lebih dari 2 tahun usianya, maka taksiran intelektual
tahun kelahiran Yesus sekitar tahun 4-5 sebelum Masehi.
Kekeliruan penetapan tahun 1 tarikh Masehi oleh imam Italia Dionysius Exiguus yang
hidup di abad 6 mengakibatkan kelahiran Yesus tidak terjadi pada tahun 0 (nol) Masehi,
Anno Domini (op cit, 1985). Ini berarti 2000 tahun sebelum Yesus lahir adalah tahun
1996; sedangkan tahun 2000 kemarin yang dihebohkan dengan "kutu mileniumnya"
tidak lain adalah tahun 2004 setelah Kristus lahir.
•

Benyamin Obadyah, Penulis adalah Gembala Sidang GBI Exousia Agape,

Jakarta.
Sumber :
==> http://www.bahana-magazine.com/des2001/artikel1.htm

Surat Anda
Dari : Anggraeni <cost_cka@>
>Shalom bapak2 dan Ibu di ICW
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>aku pernah dapat artikel ttg ICW yg berisi Edisi Khusus Pepak
>(Pelayanan Anak), sebagai guru SM aku kepingin sekali
>dapat mengakses ke webside yang ada, tapi di kantor ku
>tdk memungkinkan untuk masuk ke webside.....karena itu
>kalo aku ingin mendapatkan artikel yang berhubungan dengan
>Pelayanan Sekolah Minggu, dapatkah aku mendapatkannya
>dengan cara lain?? Misal, subscribe ke salah satu mailing list ??
>Terima Kasih
>Anggraeni
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Redaksi :
Syallom Anggraeni, Ya, betul, memang ada milis khusus untuk para guru Sekolah
Minggu, yaitu Milis e-BinaAnak. Untuk berlangganan silakan menulis surat kosong ke
alamat di bawah ini. Khusus untuk bulan Desember ini tema yang akan disajikan adalah
tentang Natal. Nah, buruan mendaftar, ya!
==> <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org> Selain itu, Anda juga bisa bergabung dengan
milis diskusi untuk para guru Sekolah Minggu, yaitu Milis diskusi e-Bina Guru. Untuk itu
silakan Anggraeni mendaftarkan diri ke:
==> <subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org> Semoga Anda mendapat berkat dari dua milis
khusus untuk guru Sekolah Minggu ini.
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ICW 1014/Desember/2003: Tahun Baru
Salam Kasih
Shallom,

Wah, tidak terasa kita sudah akan meninggalkan tahun 2003 untuk memasuki fajar yang
baru, tahun 2004. Seiring dengan perginya tahun 2003, berbagai peristiwa yang
menghiasi tahun 2003 juga akan kita tinggalkan. Semuanya itu tidak akan terulang lagi,
namun beberapa mungkin akan tetap menyisakan kenangan, entah itu kenangan yang
menyenangkan atau yang tidak mengenakkan.
Pada umumnya, menjelang pergantian tahun, kita akan mengevaluasi apa yang telah
terjadi di tahun yang akan kita tinggalkan dan mulai membuat rencana-rencana untuk
tahunyang baru. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah Anda membuat rencana untuk
tahun 2004 nanti? Kami doakan agar Anda terus hidup dalam pimpinan dan bimbingan
kasih Tuhan sehingga Anda dapat mengarungi hari-hari di tahun mendatang dengan
penuh percaya diri.
ICW edisi terakhir tahun ini akan menyajikan berbagai artikel yang mengetengahkan
tema seputar Tahun Baru. Ada beberapa review situs Indonesia serta beberapa review
situs asing yang dapat menjadi sumber informasi bagi Anda. Harapan kami, melalui
sajian-sajian ini, Anda akan dapat menemukan inspirasi baru di dalam menapakkan
langkah Anda di tahun mendatang.
Selamat memasuki Tahun Baru 2004 dengan berbekal iman dalam Tuhan kita Yesus
Kristus yang telah memberikan hidup-Nya bagi kita sehingga kita memiliki pengharapan
akan masa depan yang cerah.
Tak lupa segenap staf Redaksi ICW mengucapkan SELAMAT TAHUN BARU kepada
setiap pembaca ICW dan selamat bertemu di tahun 2004!
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Universitas Kristen Petra

"Tradisi Natal dan Tahun Baru di United Kingdom", demikian judul sebuah artikel yang
bisa Anda baca di situs milik Universitas Kristen Petra. Di sini Anda dapat mengenal
apa itu "Boxing Day" yang selalu dirayakan masyarakat Britania Raya, tradisi
"Hogmanay " dari Skotlandia, dan "First Footing" yang juga masih dilestarikan di
Skotlandia.
==> http://www.petra.ac.id/christmas/traditions/u-kingdom.htm
•

Cerita Kristen

Di Situs Cerita Kristen -- situs yang menampilkan berbagai cerita Kesaksian dan
Renungan Kristen -- ini, Anda akan menemukan sebuah artikel yang mungkin bisa
dijadikan sebagai bahan renungan. Judulnya cukup jelas menggambarkan isinya
"Tahun Baru, Sebuah Renungan".
==> http://www.cerita-kristen.com/article.php?sid=391
•

Warta Mikael

Ada sebuah artikel yang diposting 19 April 2002 di Situs Warta Mikael -- buletin
Lingkungan St. Mikael Paroki St. Monika Serpong Tangerang -- yang berhubungan
dengan penanggalan. Artikel yang berjudul "Tahun Baru Katolik, Kapan Ya?" ini
mengajak Anda untuk mengenal apakah yang dimaksud sebagai kalender Liturgi
Katolik.
==> http://wartamikael.org/wmview.php?ArtID=195
•

Sahabat Surgawi

Beberapa tahun yang lalu, tepatnya di pergantian tahun 2000-2001, ada pengalaman
menarik dari salah seorang saudara kita. Dia telah mengalami berbagai pergumulan
yang akhirnya berhasil dilewatinya dengan bimbingan kasih Tuhan. Nah, Anda dapat
membaca kesaksian pengalaman itu di Situs Sahabat Surgawi. Silakan Anda klik
halaman ini :
==> http://www.sahabatsurgawi.net/sahabat1/azis1.htm
•

e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)

Pada salah satu halaman "Renungan" di Situs e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh
Indonesia) ini Anda bisa mendapatkan sebuah renungan menarik yang berjudul "Tahun
Baru". Meskipun artikel -- yang disadur dari SOON Educational Publications England -ini dipersiapkan untuk menghadapi pergantian tahun ke 2002, namun isinya tetap
relevan.
==> http://www.sabda.org/misi/rng_isi.php?id=1
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Kedua situs di bawah ini memang situs sekuler, namun ada informasi tentang Tahun
Baru yang mungkin bisa menambah pengetahuan Anda. OK, silakan Anda surfing juga
di situs berikut ini:
•

Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia

Tahukah Anda bahwa di abad pertengahan, orang-orang Eropa merayakan Tahun Baru
pada tanggal 25 Maret? Lalu sejak kapan akhirnya 1 Januari bisa ditetapkan sebagai
awal tahun? Jika Anda penasaran dengan jawabannya, sebuah artikel di Situs
Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia ini akan menjelaskannya untuk Anda.
==> http://usembassy.state.gov/jakarta/wwwhthbr.html
•

Buletin Melsa.Net

Silakan Anda temukan berbagai tradisi tentang "Bagaimana Bangsa- bangsa
Merayakan Tahun Baru" di halaman ini :
==> http://buletin.melsa.net.id/tahun2003/bangsa.html

Jelajah Situs Manca
•

Annie's Homepages -- New Year

Ada sebuah janji yang menyejukkan ketika Anda masuk ke halaman pertama Annie's
Homepages. "The Place to Come for Encouragement!, It's Where you Can be
Refreshed by the Word of God", demikian bunyinya, tersusun rapi dengan warna huruf
yang menarik dan gambar yang lucu. Dari banyak sekali materi yang dimuat, ternyata
situs ini juga menyediakan halaman khusus yang mengupas Tahun Baru. Hampir
segala hal mengenai Tahun Baru ada di situs sini, seperti ide-ide untuk perayaan Tahun
Baru, tradisi pada saat Tahun Baru, link ke situs-situs Tahun Baru, maupun hal-hal
menarik lainnya. Bahkan, seperti yang telah dijanjikan di atas, situs ini juga dilengkapi
dengan ayat-ayat Alkitab yang semuanya dapat kita jadikan sebagai perenungan untuk
menghadapi pergantian tahun ini. Yang lebih terasa istimewa, di antara renungan
tersebut adalah sisipan ajakan untuk menerima Yesus sebagai Juruselamat pribadi.
Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda membuka situs ini:
==> http://www.annieshomepage.com/newyears.html/
==> http://www.annieshomepage.com/
•

FatherTime's.Net

Situs FatherTime's.Net ini masih merupakan satu kesatuan dengan Situs Santa's Net.
Bersama berbagai situs lain seperti EasterBunnys.Net, StValentines.Net,
HarvestFestivals.Net, dan lain- lain, mereka tergabung dalam AustralianMedia.com
Family Network. Karena itulah, struktur tampilan serta navigasi situs-situs ini memiliki
kemiripan. Nah, untuk mendapatkan berbagai materi tentang Tahun Baru, silakan Anda
kunjungi Situs FatherTime's Net ini. Di dalamnya akan Anda jumpai menu-menu
"Favorites", "Songs", "Recipes", "Traditions", "Time", "Gift", dan "Email Your New Year's
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Billybearkids -- New Year

Walaupun situs ini didesain untuk anak-anak namun sebenarnya pernak- pernik
mengenai Tahun Baru yang tersedia juga dapat dikonsumsi oleh semua orang.
Setidaknya sebagai bahan penyegar menyambut Tahun Baru 2004. Beberapa pernakpernik tersebut antara lain adalah "Teka- teki", "Clipart", "Wallpaper", "Permainan", dan
pernak-pernik lain yang tak kalah menarik. Selain itu, melalui situs ini Anda juga dapat
mengirimkan Ecard bernuansa Tahun Baru kepada para relasi. Untuk melihat isi situs
secara keseluruhan silakan klik :
==> http://www.billybear4kids.com/holidays/newyears/fun.htm/
•

The Holydayspot -- New Year

Meriah, itulah kesan awal yang muncul ketika membuka situs ini. Selain background
yang didominasi dengan warna cerah dengan ikon- ikon yang lucu, terdapat pula hiasan
gambar balon yang bergerak beterbangan ke atas memenuhi halaman situs ini.
Beberapa hal yang dapat Anda nikmati di situs ini antara lain adalah: "Wallpaper
tentang Tahun Baru", "Resep Makanan untuk Tahun Baru", maupun "Saran-saran
mengenai hadiah apa yang pantas kita berikan pada saat Tahun Baru". Selain itu, di
situs ini Anda juga dapat menemukan berbagai tradisi tahun baru di berbagai negara
serta ucapan Selamat Tahun Baru dalam berbagai bahasa. Agar tidak terlalu penasaran
sebaiknya segera Anda buka :
==> http://www.theholidayspot.com/newyear/

Greetings Card
Melewati tahun baru kurang lengkap rasanya tanpa berkirim kartu elektronik kepada
sobat-sobat kita. Oleh karena itu dalam edisi kali ini kami juga menampilkan beberapa
situs penyedia Ecard Tahun Baru. Barangkali setelah Anda mengunjungi ketiga situs
dalam daftar di bawah ini, Anda dapat menemukan Ecard yang cocok untuk dikirim.
Nah, silakan mencoba salah satu atau semuanya sekaligus :)
•

DaySpring -- Card

Situs DaySpring juga menyediakan kartu elektronik edisi Tahun Baru yang semuanya
disajikan dalam format Flash. Selain untuk sekedar mencari kartu-kartu yang menarik,
bagi Anda para penggemar Flash, situs ini dapat menjadi salah satu koleksi Anda.
==> http://www.dayspring.com/ecards/allcat.asp?category=40
•

123Greetings

Situs ini merupakan salah satu situs terbesar penyedia Ecard. Untuk perayaan Tahun
Baru, ada beberapa kategori antara lain "Happy New Year", "New Year Celebretion",
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dan "New Year Flowers", yang dapat Anda jelajahi untuk menemukan jenis kartu yang
Anda inginkan. Paling menarik dari situs ini adalah adanya pilihan untuk menyertakan
musik maupun mendesain background pada kartu yang akan kita kirimkan. Langsung
aja buka situsnya di:
==> http://www.123greetings.com/events/newyear/
•

ChristiaNet

Meskipun berpenampilan sederhana dan tidak terlalu banyak menampilkan pilihan,
Ecard yang tersedia di Situs ChristiaNet ini juga dapat Anda jadikan alternatif untuk
mengirimkan ucapan selamat Tahun Baru Anda kepada relasi-relasi tercinta.
==> http://www.christianet.com/christianecards/newyear/

Seputar Milis
Milis Diskusi
Batu Hidup
Mailing list yang terbuka untuk umum (Kristen atau Katolik) ini merupakan tempat untuk
berbagi artikel, renungan atau tulisan lain yang bermanfaat dan dapat menjadi berkat
untuk saling membangun dan menguatkan. Silakan bergabung di milis ini untuk saling
berbagi hal- hal yang positif demi nama Kristus.
==> < batuhidup-subscribe@yahoogroups.com > [Bergabung]
==> http://groups.yahoo.com/group/batuhidup/ [Arsip]
==> < imutiara@softhome.net > [Owner]

Milis Publikasi
Suara Martir
Anda rindu untuk mendoakan para misionaris? Terbeban untuk mendoakan saudarasaudara kita yang teraniaya? Nah, lewat Milis Suara Martir ini - milis publikasi yang
secara rutin memberikan informasi tentang pelayanan misi - Anda akan diajak untuk
mendukung dalam doa kebutuhan dan pergumulan hidup yang dialami oleh para
pelayan Kristus di berbagai tempat. Nah, bagi Anda para pendoa syafaat, milis ini akan
sangat berguna untuk Anda ikuti mengingat tujuan milis ini adalah untuk membangun
Tubuh Kristus dengan saling mendoakan mereka yang teraniaya dan juga para
penganiaya agar mereka dijamah oleh kuasa Kristus dan bertobat. Jadi, segeralah
mendaftarkan diri untuk bergabung bersama 895 anggota lainnya di milis ini.
==> <suaramartir-subscribe@yahoogroups.com > [Berlangganan]
==> http://groups.yahoo.com/group/suaramartir/ [Arsip]
==> < suaramartir-owner@yahoogroups.com > [Owner]
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Tahukah Anda?
Pada mulanya perayaan ini dirayakan baik oleh orang Yahudi maupun orang Kafir yang
dihitung sejak bulan baru pada akhir September. Selanjutnya menurut kalender
Julianus, tahun Romawi dimulai pada tanggal 1 Januari.
Orang Kristen ikut merayakan Tahun Baru tersebut dan mereka mengadakan puasa
khusus serta ekaristi berdasarkan keputusan Konsili Tours pada tahun 567. Pada
mulanya setiap negeri mempunyai perayaan Tahun Baru yang berbeda-beda. Di Inggris
dirayakan pada tanggal 25 Maret. Di Jerman dirayakan pada hari Natal sedangkan di
Perancis dirayakan pada Hari paskah.
Paus Gregorius XIII mengubahnya menjadi 1 Januari pada tahun 1582 dan hingga kini
seluruh dunia merayakannya pada tanggal tersebut.
Bahan ini diambil dari:
Judul buku : Kamus Sejarah Gereja
Penulis
: Drs. F.D. Wellem, M.Th.
Penerbit : BPK Gunung Mulia
Hal
: 84
Sumber: e-Bina Anak edisi 018 (12-1-2001)
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/018/
Berlangganan :
==> <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>

Lain-Lain
Artikel yang berikut kami ambil dari tulisan Pdt. Bob Jokiman yang berjudul "Tuhan,
Perbaharuilah Kami". Semoga dapat menjadi bahan renungan bagi Anda untuk
memasuki tahun baru 2004.
"TUHAN, PERBAHARUILAH KAMI"
Oleh Pdt. Bob Jokiman
Saya tidak mengetahui dengan jelas bagaimana hidup Anda di tahun yang lalu, namun
bila kita masing-masing mau jujur; bukankah kita sering membuat hati Tuhan kita sedih?
Kita tidak hidup seperti yang dikehendaki-Nya. Namun janganlah pula kita lupa bahwa

“

"Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan
mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan."
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—(1 Yohanes 1:9)—

Oleh karena itu kita harus percaya bahwa jika kita sungguh-sungguh menyesali dan
mengakui dosa kita, kita dapat memulai kehidupan di tahun yang baru ini dengan suatu
permulaan yang baru, yaitu hati dan hidup yang telah disucikan. Itulah awal yang
terindah untuk memulai kehidupan baru di tahun yang baru ini.
Setelah kita disucikan kembali oleh Tuhan, bagaimanakah agar hidup kita dapat penuh
kemenangan dan tidak mengalami kegagalan seperti tahun yang lalu? Secara pasif
yang dapat kita lakukan adalah tinggal tetap dalam kebenaran Firman Allah (Yohanes
15:5) dan secara aktif yang harus kita lakukan adalah seperti yang dinasihatkan Rasul
Paulus:

“

"... supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup,
yang kudus dan berkenan kepada Allah: itu adalah ibadahmu yang sejati.
Janganlah kami menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh
pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang
kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna."

”

—(Roma l2:1-2)—

Bukankah kegagalan kita di tahun yang lalu adalah karena kita tidak mengetahui apa
yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna? Tentu di tahun yang baru
ini kita tidak mau mengulangi kegagalan yang sama, karena hanya orang yang bodoh
sajalah yang ingin jatuh dua kali dengan kesalahan yang sama! Untuk mengetahui apa
yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna haruslah melalui
pembaharuan budi kita dan pembaharuan budi tersebut hanya dapat terjadi apabila kita
mempersembahkan tubuh kita sebagai korban yang hidup kepada Tuhan! Jadi sebelum
kita memberikan kepada Tuhan harta, talenta, waktu, ketrampilan dan yang lainnya
kepada Tuhan, marilah kita pertama-tama di awal tahun baru ini bertekad untuk
mempersembahkan tubuh, di mana seluruh keberadaan kita berdiam kepada Tuhan,
karena hanya dengan persembahan yang utuh dan menyeluruh itulah akan terjadi
pembaharuan dalam hidup kita. Kiranya Tuhan memperbaharui kita di tahun yang baru
ini. Amin.
Sumber: Newsletter Gereja Kristen Indonesia, Tahun X No.1 Januari 1996

Stop Press
Situs Living Words tidak aktif lagi :(
Akhir Minggu ini ada berita yang cukup mengejutkan bagi komunitas web Kristen, yakni
sudah tidak aktifnya lagi situs Living Words. Titus Wiguno, selaku Web Administrator
situs ini melalui milis Living Words mengumumkan bahwa mulai tanggal 18 Desember
2003 Living Words, yang sudah tiga tahun ini eksis, karena sesuatu dan lain hal
terpaksa menghentikan operasionalnya sampai waktu yang belum ditentukan. Dengan
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tidak aktifnya Living Words berarti semakin menambah panjang deretan situs-situs
Kristen yang "kesulitan" untuk bertahan hidup. Oh, ya, bagi para pelanggan milis
publikasi Sentuhan Hati yang selama ini tercatat dalam keanggotan di situs ini, identitas
Anda telah dialihkan langsung ke situs Sentuhan Hati. Jadi, jika Anda berlangganan
milis tersebut, Anda tidak perlu khawatir, karena akan tetap memperoleh kiriman milismilis tersebut.
==> http://www.livingwords.web.id/
==> http://www.sentuhanhati.com/
Mari kita doakan agar pengelola situs Living Words ini dapat mengatasi pergumulan
yang sedang dialami dan juga doakan agar situs ini bisa kembali beroperasi bahkan
bisa tambah berkembang lagi. Jangan lupa doakan juga setiap pelayanan-pelayanan
Kristen yang bergerak dalam pelayanan internet/elektronik agar terus diberi kekuatan,
kesatuan hati dan semangat yang menyala-nyala untuk memuliakan nama Tuhan.

Surat Anda
Dari : "Doddy" <Doddy_Pradigdo@>
>Terima kasih untuk para pengasuh program ini. Saya sangat gembira
>bisa membaca berita kristiani dari ICW. cuma yg saya ingin tanyakan
>mengapa program ini tidak di kirim setiap hari? sebagai bahan
>renungan sebelum bekerja. Salam.
Redaksi :
Hallo Doddy, Wah, terima kasih sekali atas pertanyaannya. Sesuai dengan sifat isi
beritanya, publikasi ICW sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menjadi bahan
renungan, oleh karena itu penerbitan ICW hanya terbit dua minggu sekali (sebulan dua
kali). Tapi jika Doddy ingin mendapat bahan renungan yang dikirim setiap hari Anda
bisa berlangganan milis renungan, misalnya ke alamat berikut ini:
•

e-Renungan Harian
==> < subscribe-i-kan-akar-Renungan-Harian@xc.org >

•

e-Santapan Harian
==> < subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org >
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