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Salam Kasih
Hallo, salam jumpa kembali dengan ICW di edisi yang ke 1015, edisi perdana untuk
tahun 2004 ini. Bagaimana perayaan Tahun Baru di tempat Anda? Pasti meriah, ya?
Selain berbagai kemeriahan itu, tentunya banyak sekali harapan Anda di tahun ini.
Demikian juga dengan kami. Kami bersyukur kepada Tuhan karena oleh perkenaanNya, ICW sekali lagi diberikan kesempatan untuk terus melayani. Untuk itu, kami tidak
jemu-jemu memohon bantuan doa dari para pembaca setia ICW agar kami senantiasa
dimampukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami guna memberikan yang
terbaik bagi Anda.
Di edisi awal tahun ini, kami mengangkat topik tentang Remaja. Topik tentang remaja
pasti selalu menarik, karena masa remaja adalah masa terindah tapi sekaligus menjadi
masa kritis yang penuh gejolak jiwa. Banyak dinamika lingkungan yang mempengaruhi
proses perkembangan mereka. Jika mereka mampu memilih jalan mana yang tepat dan
benar, maka pertiwi ini pantas bersuka, sebab akan tumbuh generasi-generasi masa
depan yang mumpuni. Namun, bila mereka memilih jalan yang salah, jika tidak segera
diluruskan, akan menjadi awal malapetaka bagi negeri ini.
Berangkat dari kepedulian kami akan para remaja bangsa kita ini, maka kami
ketengahkan berbagai alamat situs yang mengulas hal-hal yang berkaitan dengan
pelayanan remaja. Silakan Anda simak review singkatnya, kemudian telusurilah
informasi lengkapnya di dunia web. Siapa tahu, setelah Anda membaca berbagai
informasi tersebut, Anda menjadi tergugah untuk memperjuangkan generasi muda
bangsa ini untuk Kristus.

“

"Sambil menghampiri usungan itu Ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung
berhenti, Ia berkata:
'Hai anak muda, Aku berkata kepadamu, bangkitlah!'"
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+7:14 >

Redaksi
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Jelajah Situs
•

TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga)

Anda sering mengikuti program acara TELAGA di radio? Apakah masalah remaja
pernah diulas di acara ini? Jawabannya, ya, bahkan masalah remaja telah berulang kali
diangkat oleh TELAGA dan di situsnya tema Remaja dimasukkan sebagai topik utama.
Anda juga dapat dengan mudah menemukan jalan untuk mengakses topik tentang
remaja ini di bagian Audio. Di dalamnya ada 33 judul kaset yang berisi ulasan tentang
permasalahan remaja yang pernah dibawakan oleh Pdt. Dr. Paul Gunadi. Dari kesemua
judul itu, terdapat 22 judul yang telah dilengkapi dengan transkrip. Untuk lebih jelasnya,
silakan kunjungi situs ini cepat-cepat.
==> http://www.telaga.org/
•

C3I (Christian Counseling Center Indonesia)

Dinamika remaja nampaknya juga menjadi perhatian khusus Situs C3I, yaitu situs
pelayananan Konseling terbesar dalam bahasa Indonesia. Anda bisa menemukan
ruang khusus pembahasan tema masalah remaja. Begitu masuk, Anda akan disuguhi
paling sedikit 9 tulisan yang mengulas remaja/pemuda. Nah, untuk lebih lengkapnya
silakan eksplorasi judul-judul berikut: "Masalah Remaja", "Pertentangan Antara
Orangtua dan Remaja", "Mengkhawatirkan Anak Saat akan Melanjutkan Pendidikan di
Luar Kota", "Berkomunikasi dengan Anak Remaja", dll.
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/remaja-pemuda/
•

PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen)

Selain masalah-masalah anak dan pelayanan Sekolah Minggu, situs PEPAK yang
sangat banyak isinya ini juga menampilkan beberapa artikel tentang pra-remaja.
Namun, mungkin Anda akan kesulitan menemukan topik ini di menu-menu utamanya
karena topik tersebut memang dimasukkan dalam bagian utama. Tapi melalui fasilitas
pencarian (search), Anda bisa menemukan artikel-artikel yang Anda cari. Silakan Anda
isikan kata "remaja" di dalam kotak isian Cari, maka judul-judul seperti "Mengenal Anak
Pra-Remaja (Umur 12-14 Tahun)", "Bagaimana Menghadapi Anak Tunas Remaja?",
"Memperlengkapi Remaja Menghadapi Situasi Jaman", "Aktivitas yang Cocok untuk
Pra- Remaja (Umur 12-14 Tahun)", dll. dapat Anda telusuri lebih lanjut.
==> http://www.sabda.org/pepak/
•

ChristianAnswers

Bagaimanapun juga peran orangtua sangat penting dalam membangun kehidupan
remaja. Situs ChristianAnswers menyadari pentingnya peran serta orangtua dalam
mendidik Anak ini sehingga mereka menampilkan satu artikel yang berjudul "Apa Saran
Anda bagi Orangtua Remaja Generasi Milenium?". Artikel ini menawarkan delapan
pedoman utama menjadi orangtua remaja generasi milenium. Lalu apa yang dimaksud
10
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dengan generasi milenium? Silakan Anda simak artikelnya di alamat :
==> http://www.christiananswers.net/indonesian/q-dml/parenting-millennials-i.html
•

Widyawarta Majalah Dwiwulan BPK Penabur Jakarta

Ada satu artikel menarik yang membahas masalah remaja di salah satu halaman
situsnya ini. Artikel tersebut ditulis oleh Dra. Lisa Kumalanty, Staf Unit Bimbingan dan
Konseling, BPK PENABUR Jakarta dan diberi judul "Bersahabat dengan Remaja".
Penasaran dengan isinya? Segera Anda klik saja alamat ini :
==> http://widyawarta.penabur.org/200278/bimbingan&konseling/bersahabat-denganremaja.htm
•

Gereja Kristus Jemaat Mangga Besar, Jakarta

Artikel yang ditampilkan di Situs GKJMB ini mengulas khusus tentang musik dan
remaja. Nah, ingin membacanya? Anda bisa mendapatkannya di Buletin No.10, Tahun
5, September 2000 ketika Anda mengunjungi situs milik GKJMB, Jakarta ini, judulnya
"Musik Gereja dan Remaja".
==> http://www.gkjmb.or.id/buletin10/tiwi.html

Jelajah Situs Manca
•

Christian Teens

Situs Christian Teens menyediakan berbagai fasilitas rohani khas anak muda. Di
dalamnya bisa Anda dapatkan link-link untuk free Clipart, free MIDI, dan free Christian
MP3. Dilengkapi juga dengan tempat untuk Chatting, serta link ke penyedia freehosting
seperti Tripod, True Path, Geocities, dan Brinkster. Silakan masuki juga menu-menu
"Jokes", "Teen Bible Pages", dan "Teen Testimonies".
==> http://www.christianteens.net/
•

Christian Youth Resources

Di bagian atas halamannya, situs dari Australia ini telah menyebut diri sebagai situs
yang memiliki banyak sekali sumber informasi tentang kegiatan pelayanan kaum muda.
"Great resources, for Churches, Christian Groups, Missions, Camps, Church Based,
Bible Study, Training, etc." demikian slogannya, yang menjanjikan berjibun informasi
yang bisa digali lewat situs ini. Karena itu, situs ini wajib untuk dikunjungi para pelayan
Tuhan, baik yang berdomisili di Australia atau pun yang ingin belajar tentang pelayanan
remaja.
==> http://web.1earth.net/~youth/
•

Christian Students

Dari nama situsnya, kita bisa menebak bahwa Situs Christian Students ditujukan bagi
para pelajar Kristen. Nuansa anak muda lebih terasa ketika Anda menemukan menu11
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menu yang tersaji di dalamnya, seperti "Music", "Talk", "Fun" "Entertainment",
"Sex/Dating", "School", "Science", "Life Issues", dan "Evangelism". Lewat situs ini, Anda
dapat menemukan berbagai artikel yang menarik seputar remaja dan anak muda,
mengirim puisi, berlangganan newsletter, dan masih banyak lagi.
==> http://www.christianstudents.com/
•

Teen Qs (Questions and answers)

Situs yang satu ini langsung fokus pada berbagai problema remaja. Karena itu, Situs
Teen Qs cocok digunakan sebagai referensi untuk menolong remaja dalam mengatasi
permasalahannya. Jika Anda seorang pelayan untuk kaum remaja Anda dapat dengan
mudah mencari informasi yang Anda cari di situs ini karena menu-menu yang
ditampilkan cukup jelas. Beberapa menu yang tersedia adalah "Abortion", "Dating",
"Depression", "Eating Disorders", "Family", "Friendships", "Christian Living", "About
God", "The Bible", "Creation and Evolution", "Current Issues", dan "Jobs".
==> http://www.christiananswers.net/teens/
Berikut ini adalah dua URL tambahan yang bisa Anda kunjungi untuk menemukan
berbagai referensi pelayanan remaja :
•

Reach Out Youth Solutions

Situs yang satu ini jangan sampai Anda lewatkan. Ada berbagai menu- menu menarik
yang pasti sangat berguna bagi kaum muda, di antaranya "Resources", "Bible Studies",
"Articles", dan "Illustrations". Situs ini juga menyediakan link-link eksternal yang akan
menuntun Anda menemukan berbagai situs lain yang membahas tentang remaja.
==> http://www.reach-out.org/
•

Youth Specialties

Materi yang diangkat Situs Youth Specialties ini mirip dengan Christian Students.
==> http://www.youthspecialties.com/

Get the Fresh
•

Bukan Sekedar Nabi, Siapakah Yesus

Setelah di edisi ICW sebelumnya, kita prihatin dengan kabar tidak aktifnya lagi Situs
Livingwords, maka kabar kali ini adalah munculnya sebuah situs baru. Mungkin di
antara Anda ada yang sudah mengenal Situs "Bukan Sekedar Nabi, Siapakah Yesus"?
Nah, bagi yang belum, kami akan bagikan sedikit deskripsinya.
Menu-menu utama yang tersaji antara lain "For Moslem", "Iman Kristen", "Kesaksian",
"Artikel", dan "Free eBook". Yang paling menarik, lewat menu "Free eBook" Anda bisa
download 11 buku yang tersedia di dalamnya. Supaya tidak terlalu penasaran, berikut
adalah beberapa judul buku tersebut :
12
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"PENGLIHATAN ROHANI" berisi kesaksian dari Sadhu Sundar Singh
"KEPERCAYAAN DAN AMALAN ORANG KRISTEN" karya William Mcelwee
Miller
"HIDUP SEJATI" berisi kesaksian dari Reza Fakour Safa, bekas muslim Iran
aliran Shi'ah yang fanatik, yang kemudian menerima Yesus dan menjadi penginjil
yang penuh kuasa roh.
"BAGAIMANA SUPAYA DOSA ANDA DIAMPUNI?" tulisan Iskandar Jadeed.

Kehadiran situs Kristen baru ini semoga mampu membawa sejuknya suasana
pelayanan di dunia internet. Nah, para pembaca setia ICW, mari kita dukung pelayanan
mereka ini, kita doakan supaya semakin banyak bermunculan situs-situs baru untuk
mendukung pelayanan masyarakat Kristen Indonesia melalui internet. Sekarang,
langsung saja Anda klik alamat berikut untuk mengenal lebih dekat Situs "Bukan
Sekedar Nabi, Siapakah Yesus" :)
==> http://www.geocities.com/pencarian5/

Seputar Milis
Milis Diskusi
JAY-Army
Milis ini sebenarnya dimaksudkan untuk mewadahi anggota JAY Army (Jesus Anointed
Young Army) yang merupakan ibadah anak muda inter- denominasi di bawah naungan
Gilbert Lumoindong Ministry. Namun demikian, jangan sungkan-sungkan untuk
bergabung karena ternyata milis ini terbuka bagi non-anggota JAY Army. Melalui milis
ini Anda dapat saling bertukar pikiran, membagi informasi, menguatkan iman,
menjangkau jiwa-jiwa, dan mengisi kehidupan rohani sehingga dapat semakin
bertumbuh dalam pengenalan akan Yesus Kristus.
==> <jay-army-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <jay-army-owner@yahoogroups.com> [Owner]

Milis Publikasi
Maleakhi
Milis Maleakhi adalah wadah bagi pemuda dan remaja Kristen untuk saling berbagi
berkat. Milis ini bersifat terbuka untuk semua denominasi sehingga Anda bebas untuk
bergabung dengan milis yang sudah eksis sejak tahun 2000 ini. Kebanyakan dari
posting-postingnya berupa artikel meskipun terkadang juga ada posting tanya-jawab.
Oh, ya, Yahoo mencatatnya sebagai milis yang tidak dimoderasi padahal sebenarnya
tidak, karena moderasinya menjadi satu dengan milis Malachi. Nah, selamat bergabung
dengan 75 anggota lain di milis ini
==> <milis_maleakhi-subscribe@yahoogroups.com> [Berlangganan]
==> <milis_maleakhi-owner@yahoogroups.com> [Owner]
==> <galaxy_m318@yahoo.com> [Owner Club Malachi]
13
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Artikel: Anak yang Kesepian

Humor ini kami ambil dari milis publikasi e-Humor edisi (2-7-2003). Semoga bisa selalu
menyegarkan suasana Anda.
Sandy baru saja memulai pekerjaan barunya sebagai seorang konselor di sebuah
sekolah dasar. Dia selalu bersemangat untuk memberikan nasihat kepada anak-anak di
sekolah itu. Pada suatu jam istirahat, dia melihat seorang anak yang tengah berdiri
sendirian di pinggir lapangan sepak bola padahal teman-temannya yang lain asyik
bermain di tengah-tengah lapangan saling mengoper bola satu sama lain.
Sandy mencoba mendekati anak itu dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Anak itu
menjawab bahwa keadaannya baik-baik saja. Mendengar jawaban itu Sandy lalu
meninggalkannya.
Beberapa saat kemudian Sandy memperhatikan lagi kalau anak itu masih sendirian di
posisi yang sama. Sandy kini yakin bahwa anak ini pasti sedang mendapat masalah.
Sekali lagi Sandy mendekati anak itu dan berkata dengan penuh kelembutan, "Apakah
kamu mau kalau aku menjadi temanmu?"
Anak itu menjawab, "Oke!" sambil menatap sepintas ke arah Sandy.
Merasa bahwa pendekatannya berhasil Sandy bertanya lagi, "Kenapa kamu berdiri
sendirian di sini?"
"Karena ...," jawab anak itu dengan penuh keheranan, "... aku menjadi penjaga
gawangnya!"

minta juga, Saudara-saudara,
“ tegurlah "Kami
dengan rukun orang yang tidak mau bekerja;
tabahkan hati orang yang takut;
tolonglah orang yang perlu ditolong
dan sabarlah terhadap semua orang."

”

— (1 Tesalonika 5:14)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Tesalonika+5:14 >
Sumber: LABLaughsClean
==> <subscribe-i-kan-humor@xc.org> [Berlangganan]

Lain-Lain
Konsep diri yang salah bisa disebabkan karena beberapa sebab. Selain karena
pemahaman teologianya yang salah, bisa juga disebabkan karena masukan yang salah
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dari lingkungan, terutama keluarga. Sajian kaset TELAGA [No. 48A] yang berisi
percakapan dengan Dr. Paul Gunadi berikut ini akan menolong kita untuk mengerti lebih
jelas tentang bagaimana keluarga dapat mempengaruhi pembentukan konsep diri
remaja.

Peran Orangtua Dalam Pembentukan Jati Diri Remaja
Kita sering mendengar istilah "jati diri", apa sebenarnya yang dimaksud dengan jati
diri atau konsep diri?
Suatu pengetahuan tentang siapa kita, karena setiap kita pasti mempunyai
J : gambaran tentang siapakah kita ini. Memang gambaran ini tidak selalu sama, karena
konsep diri juga dipengaruhi oleh hal- hal yang kita alami pada masa yang lalu.
T : Bagaimana caranya supaya anak remaja memiliki konsep diri yang benar?
Yang diperlukan di sini adalah masukan dari orangtua atau dari keluarga. Nah,
otomatis ini tidak bisa terjadi ketika anak sudah menginjak usia remaja. Ini harus
terjadi sejak usia yang paling dini. Contoh: sewaktu anak bayi digendong oleh
orangtua dan dikatakan, "Aduh senyummu bagus", "Aduh ketawamu lucu". Nah, ini
menjadi masukan si bayi. Meskipun bayi belum tahu apa yang dikatakan
orangtuanya tapi si bayi bisa merasakan bahwa yang dikatakan orangtuanya itu
sesuatu yang baik, sesuatu yang menyenangkan. Jadi perasaan yang baik yang
J : disalurkan kepada si bayi membuat si bayi juga merasa tenang. Ketika anak-anak
menangis ibu biasanya akan mencoba menenangkan si bayi dengan menyanyi lagu
yang lembut atau mengajaknya bicara atau bersenandung. Tidak ada bayi yang
sedang menangis yang dapat ditenangkan dengan hardikan-hardikan atau suara
keras. Anak bisa menangkap getaran dan emosi si ibu itu. Nah, dari hal kecil-kecil
seperti itu sebetulnya orangtua sudah mulai berkomunikasi dengan si anak.
Meskipun hanya sepihak dan belum melibatkan kemampuan berpikir yang canggih,
tapi ini pun penting.
T : Sebenarnya mulai kapan anak membutuhkan konsep diri/jati diri yang jelas?
Dia mulai membutuhkannya serius pada masa dia memasuki usia remaja, kira-kira
usia 12 tahun, di situlah anak sebetulnya sudah harus memiliki secara mendasar
gambaran tentang siapa dia. Jika dia jelas maka dia bisa masuk ke dalam usia
remajanya dengan lebih aman. Kalau ada masukan-masukan dari teman yang
J:
bertolak belakang dari yang dia terima dari orangtuanya, dia memiliki kesempatan
untuk membandingkan dan mengevaluasi mana yang benar. Kalau orangtua tidak
memberikan sama sekali masukan kepadanya, dia akan menerima apa yang
diberikan dari teman-temannya.
Tadi dikatakan, dasar konsep diri dibangun sejak dari kecil. Nah, sampai usia 12
T:
tahun, apakah peran orangtua?
Mereka harus bisa mengkomunikasikan kepada anak bahwa mereka penting,
mereka berharga dan mereka dikasihi. Orangtua juga perlu memberikan keyakinan
kepada anak bahwa mereka baik, dan mereka bisa menjadi lebih baik. Di sini
J:
orangtua perlu mengarahkan anak ke mana dia harus bertindak atau pergi, dengan
siapa dia bergaul, hidup seperti apa yang baik, dll. Hal-hal seperti ini perlu
dikomunikasikan kepada si anak dan ini bisa disampaikannya dengan cara yang
T:
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sangat informal.
Apakah kita sebagai orangtua bisa mengetahui apakah anak kita sudah menemukan
T:
jati dirinya atau belum?
Saya kira kita bisa mendeteksinya dengan cara melihat seberapa mudah dia
terombang-ambing. Anak yang mudah terombang-ambing saya kira memperlihatkan
bahwa proses pembentukan jati dirinya belum mantap. Pembentukan jati diri bisa
J : memakan waktu yang lama, tapi tidak semua anak sama, ada yang lamban, ada
yang cepat. Nah, untuk yang lebih lamban, mungkin saja karena anak cenderung
lebih nakal, lebih badung, dsb. sehingga membuat dia lebih banyak bergumul untuk
menggabungkan masukan dari orangtua dan masukan dari teman-temannya.
Apakah seseorang yang sekali menemukan jati dirinya dia akan tetap di situ atau
T:
suatu saat bisa berubah lagi?
Dia akan mempertahankan bagian dasar dari konsep dirinya, tapi ia akan terus
memoles dan menambahkan dengan masukan yang baru. Yang tidak relevan akan
J:
ditinggalkan, kemudian dia masukkan yang baru, demikian terus-menerus menjadi
suatu proses yang dinamis.
Apa yang Alkitab katakan sehubungan dengan peran orangtua dalam pembentukan
T:
jati diri anak?
Amsal 1:8 berkata: "Hai anak-Ku dengarlah didikan ayahmu dan jangan menyianyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan
suatu kalung bagi lehermu." Jadi memang Tuhan meminta anak-anak
J : mendengarkan didikan orangtua ibaratnya seperti karangan bunga atau kalung bagi
leher si anak yang akan menghiasi si anak. Tugas orangtua sudah pasti adalah
memberi didikan dan memberi ajaran, dan hal ini tidak boleh berhenti karena itu
memang tugas yang Tuhan embankan.
Sumber :
Sajian kami di atas, kami ambil dari isi salah satu kaset TELAGA No. 48A, yang telah
kami ringkas/sajikan dalam bentuk tulisan. Jika Anda ingin mendapatkan transkrip
seluruh kaset ini lewat e-Mail, silakan kirim surat ke: < owner-i-kan-konsel@xc.org >
Informasi tentang pelayanan TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga) dapat Anda
lihat dalam kolom INFO edisi e-Konsel 03 dari URL:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/003/ [01 Nov 2001]
==> http://www.telaga.org/ [Situs TELAGA]
==> http://www.telaga.org/ringkasan.php?kehidupan_remaja.htm

Surat Anda
Dari : Widjaya <widjayab@>
>Syalom,
>Kepada Seluruh Staff dan Direksi ICW-Indonesian Christian Webwatch
>Izinkanlah saya dan keluarga mengucapkan ;
> Selamat Natal 25 Desember 2003 dan
> Selamat menyongsong Tahun Baru 1 Januari 2004
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>Semoga sukacita Natal senantiasa membawa Damai Sejahtera dan
>Keselamatan dari Allah menjadi bagian dan warisan kita sekalian,
>Amin ....
>Puji Tuhan,

ICW 2004

Redaksi :
Kami menerima banyak surat ucapan selamat Natal dan Tahun Baru dari para pembaca
terkasih. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas surat-suratnya. Harapan kami
kiranya sukacita Natal akan selalu bersama kita sepanjang tahun ini dan kiranya Tuhan
senantiasa memberi kekuatan kepada kita untuk menyongsong masa depan yang lebih
baik.<include> </include>
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ICW 1016/Januari/2004: Ulang Tahun
Salam Kasih
Shallom sobat ICW,

Bagaimana kabar Anda? Pasti luar biasa, bukan? Kami yakin ada banyak hal yang bisa
Anda syukuri dari hari ke hari, seperti nafas yang masih bisa Anda hirup setiap hari,
matahari yang masih terus bersinar hingga hari ini, dan masih banyak lagi. Mari kita
naikkan syukur atas kebaikan Tuhan bagi hidup kita setiap hari!
Waktu terus berjalan, tidak terasa ICW edisi 1016 ini merupakan edisi ulang tahun ICW!
Artinya, ICW tahun ini sudah memasuki tahun keenam dalam pelayanannya. Wow!!
Sejak awal penerbitannya (25 Januari 1999), ICW berusaha konsisten untuk
memberikan informasi yang terbaik bagi masyarakat Kristen Indonesia. Dengan
berbekal visi dan misi yang ada, ICW melangkah ke depan menyajikan berbagai
informasi tentang pelayanan elektronik Kristen, baik situs-situs maupun milis-milis.
Seperti halnya pelayanan yang lain, tentunya banyak pergumulan yang kami hadapi.
Namun, berbagai kendala tersebut kami anggap sebagai gemblengan Tuhan bagi kami.
Hal itu membuat kami harus membuktikan bahwa kami mampu untuk mengatasinya
bersama Tuhan. Hasilnya, ICW berhasil memasuki tahun yang keenam. Puji Tuhan!
Ingin tahu sejarah pelayanan ICW selama enam tahun ini? Silakan simak kolom Ulasan
di edisi ini.
Sehubungan dengan edisi ulang tahun ICW, maka kami suguhkan kepada Anda
berbagai alamat situs tentang ulang tahun, yang di dalamnya Anda bisa menemukan
banyak hal berkaitan dengan perayaan ulang tahun. Berkaitan dengan tema itu pula,
ICW kali ini akan memberi kesan yang agak berbeda dari edisi-edisi sebelumnya sebab
kali ini kami menampilkan banyak situs sekuler, tentu saja karena hubungannya dengan
tema ulang tahun ini.
Redaksi ICW
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Jelajah Situs
•

Christian Counseling Center Indonesia (C3I)

Ketika kita merayakan ulang tahun, selalu terbersit rasa ucapan syukur kepada Tuhan
karena boleh diberi kesempatan untuk menjalani hidup yang baru satu tahun lagi. Itu
sebabnya ulang tahun tidak bisa dilepaskan dari keinginan untuk menghargai waktu,
dan merenungkan arti kehidupan yang Tuhan berikan. Nah, di Situs Christian
Counseling Center Indonesia ini ada dua artikel renungan berjudul "Kereta Waktu" dari
Pdt. Dr. Paul Gunadi dan "Apakah Anda Punya Waktu?" dari Ben Patterson yang
mungkin bisa Anda jadikan sebagai bahan inspirasi di hari ulang tahun Anda.
==> http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=337&mulai=0
==> http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=262&mulai=15
•

Perencana Keuangan

Artikel yang berjudul "MERENCANAKAN PESTA ULANG TAHUN" dan ditulis oleh Safir
Senduk ini akan menolong Anda dalam menyusun anggaran pesta ulang tahun. Ada
beberapa langkah praktis yang ditawarkan di artikel ini. Apa saja langkah-langkah
tersebut, silakan langsung Anda buka halaman ini:
==> http://www.perencanakeuangan.com/PestaUltah.html
•

Ucapan Selamat Ulang Tahun

Menyampaikan ucapan selamat ulang tahun untuk orang-orang yang kita kasihi
merupakan suatu keharusan. Bentuk ucapan selamat ini bisa bermacam-macam. Kita
bisa memberi ucapan langsung, mengirim kartu ucapan lewat pos, mengirim eCard,
bahkan ada yang merasa kurang jika tanpa memberi kado hadiah. Di bawah ini kami
sajikan berbagai alamat situs yang menyediakan gift ulang tahun. Kami yakin, situssitus ini akan memberikan banyak pilihan kepada Anda :)
Indonet Card
Situs ini khusus menyediakan eCard untuk berbagai perayaan seperti Tahun Baru,
Natal dan Paskah, Ulang Tahun, Ramadhan dan Lebaran. Ada 14 eCard yang bisa
Anda pilih di sini.
==> http://cards.indo.net.id/card_user1.php?kat=13
KapanLagi
Lewat situs KapanLagi.com Anda bisa memilih berbagai eCard menarik untuk Anda
kirim ke sobat Anda yang sedang berulang tahun.
==> http://www.kapanlagi.com/c/ulang_tahun.html
Babaflashv
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Babaflash, salah satu bagian situs yang sudah tidak asing lagi bagi kalangan
penggemar Flash di tanah air ini, menyediakan eCard ulang tahun. Tentu saja eCardeCard ini dibuat dengan Flash dan merupakan kiriman dari komunitas Flash di
Indonesia.
==> http://www.babaflash.com/
GudegNet

GudegNet adalah situs informasi tentang kota Yogyakarta. Situs ini sangat kental
dengan nuansa Yogya-nya. Dari desain, menu, dan isinya, kesan kota pelajar ini begitu
terasa. Silakan Anda kunjungi Situs GudegNet sebab ternyata situs ini menyediakan
pula beberapa eCard ulang tahun yang bisa Anda jadikan sebagai pilihan.
==> http://www.gudeg.net/isi/kartu/kartu-jenis.asp?jenis=2
Jika dari semua situs penyedia eCard tersebut belum memuaskan keinginan Anda,
coba Anda masuk ke situs-situs ini :
Bisnis Jakarta
==> http://www.bisnisjakarta.com/ecard_kirim.html?kat=1
E-Kartupos Catcha
==> http://id.catcha.com/postcards/index.phtml?3
e-Card e-Mahasiswa
==> http://www.mahasiswa.com/ecard/kirim.html?kat=5

Jelajah Situs Manca
Ternyata, tradisi ulang tahun dirayakan secara berbeda-beda di berbagai negara lho ....
Di Indonesia, biasanya dirayakan dengan mengundang teman-teman dan kerabat untuk
bersama-sama menjadi saksi peniupan lilin. Lilin ini diletakkan di atas kue tart, lalu
ditiup pada saat para undangan menyanyikan lagu ulang tahun seperti "Happy Birthday
to You". Tradisi semacam ini sebenarnya bukan asli Indonesia namun dibawa oleh
beberapa budaya asing yang masuk ke Indonesia. Misalnya lagu "Happy Birthday to
You" diciptakan pada tahun 1893 oleh dua perempuan bersaudara berkebangsaan
Amerika Serikat. Nah, Anda ingin mengetahui berbagai informasi seputar perayaan
ulang tahun, silakan kunjungi alamat-alamat di bawah ini:
•

Birthday Celebrations

Anda sudah pernah mendengar nama Situs Birthday Celebrations? Bagaimana dengan
AustralianMedia.com Family Network? Mungkin Anda pernah berkunjung ke salah satu
situs mereka. Nah, Situs Birthday Celebrations ini merupakan salah satu dari situs yang
dibangun oleh AustralianMedia.com Family Network. Adalah ciri mereka untuk
menampilkan template yang sama untuk situs-situsnya. Hal tersebut juga akan Anda
jumpai di situs yang satu ini. Silakan masuk ke menu- menu yang tersedia untuk
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mendapatkan berbagai informasi tentang tradisi ulang tahun di berbagai negara, lagulagu ulang tahun, dan berbagai artikel lainnya.
==> http://www.birthdaycelebrations.net/
•

Kid Birthday Party Ideas

Situs ini akan menolong Anda supaya tidak lagi bingung mencari ide- ide untuk
merayakan ulang tahun buah hati Anda. Di dalamnya bisa Anda dapatkan seabreg
informasi tentang hal-hal yang berhubungan dengan pesta ulang tahun anak, seperti
"Kids Party Games", "Party Activities", dan "Birthday Gifts Idea".
==> http://www.kid-birthday-party-ideas.com/birthday-traditions.htm
•

Kid Parties

Ada beberapa tulisan singkat tentang tradisi ulang tahun yang bisa Anda dapatkan
ketika mengunjungi situs ini. Di antaranya ada "How Birthday Parties Started", dan
"Birthday Traditions In Different Countries".
==> http://www.kidsparties.com/traditions.htm
•

eCard Ulang Tahun

Anda ingin mengirim kartu-kartu yang cantik-cantik untuk ulang tahun sanak-saudara
atau teman-teman? Di bawah ini adalah situs-situs yang menyediakan eCard ulang
tahun, silakan Anda kunjungi:
eBirthdayCard
Situs ini menyediakan berbagai jenis kartu ucapan, baik berupa paper card maupun
eCard. Selain itu ada juga beberapa artikel yang mengulas tentang tradisi dan sejarah
perayaan ulang tahun.
==> http://www.ebirthdaycards.org/
Blue Mountain
Blue Mountain tidak mengkhususkan diri sebagai situs ulang tahun. Namun, situs yang
kaya akan eCard dalam berbagai kategori ini tidak boleh Anda lewatkan begitu saja.
==> http://www.bluemountain.com/
e-Card
Jika Anda gemar dengan tema-tema lingkungan hidup dan ingin mengirim e-Card
"beraroma" lingkungan hidup, situs ini layak Anda pertimbangkan untuk dikunjungi.
==> http://www.e-cards.com/
Happy Birthday to You
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Situs ini menawarkan singing greeting cards. Tentunya ada nuansa tersendiri ketika
Anda mengirim kartu ucapan yang diiringi dengan lagu/suara yang merdu bukan? Nah,
silakan Anda kunjungi :
==> http://www.happybirthdaytoyou.com/
Virtual Florist
Bunga selalu membawa arti tersendiri. Begitu juga ketika Anda mengirim kartu ucapan
dengan bunga sebagai ikonnya. Si penerima pesan tentu akan larut dalam gambaran
bunga itu. Anda ingin mengirim kartu ucapan dengan hiasan kuntum bunga? Kunjungi
situs ini.
==> http://www.virtualflorist.com/

Seputar Milis
Milis Diskusi
Karunia dan Panggilan
Milis Karunia dan Panggilan merupakan ajang komunikasi untuk berbagi pengalaman,
perasaan, pikiran, dan informasi dalam mengembangkan karunia dan panggilan kaum
awam sebagai anggota Gereja Katolik, sehingga benar-benar dapat menjadi murid dan
rasul Kristus dalam melayani sesama. Meskipun milis ini adalah milis Katolik namun
keanggotaannya bersifat terbuka. OK, silakan bergabung dengan milis yang sampai
sekarang sudah memiliki 343 anggota ini.
==> <KaruniaPanggilan-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <KaruniaPanggilan-owner@yahoogroups.com> [Owner]
==> http://groups.yahoo.com/group/KaruniaPanggilan [Web]

Milis Publikasi
Pelitaku
Pelitaku merupakan sebuah milis publikasi terbuka untuk umum di mana kita bisa saling
menyebarluaskan kasih Tuhan kepada sesama (anggota). Sampai saat ini, milis ini
telah memiliki 162 anggota dengan frekuensi 5-8 posting per minggu. Jika Anda
tergerak untuk saling berbagi berkat, milis ini dapat Anda jadikan sebagai saluran yang
tepat. Oh, iya, milis ini baru saja merayakan tahun kedua pelayanannya pada tanggal
21 Januari yang lalu. Untuk itu segenap Redaksi ICW mengucapkan,

“

"Selamat ulang tahun, semoga dengan bertambahnya usia semakin bertambah
pula kualitas pelayanannya, baik untuk Tuhan ataupun sesama."

==> <pelitaku-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
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==> <heinzmann@yahoo.com> [Owner]
==> http://groups.yahoo.com/group/pelitaku/ [Web]
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Artikel: Tebak Tokoh

"Ulang tahun" pasti berhubungan dengan hari lahir, hari jadi, atau yang sejenisnya.
Dalam Alkitab, beberapa tokoh sudah dipilih dan ditetapkan Allah bahkan sebelum
mereka punya hari untuk ulang tahun, coba tebak siapa sajakah mereka itu?
1. Orang kuat yang dipilih sejak dalam kandungan untuk menyelamatkan bangsa
Israel dari bangsa Filistin.
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Hak+13
2. Nama anak, yang kemudian melayani bersama dengan Imam Eli, ditetapkan
sejak dalam kandungan untuk melayani TUHAN di Kemah Pertemuan.
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Sam+1
3. Seorang rasul yang telah dipilih sejak dalam kandungan untuk memberitakan
Yesus Kristus di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi.
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Gal+1
4. Saudara Yesus yang ditetapkan sejak dalam kandungan untuk berjalan
mendahului Dia.
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Luk+1
5. Seorang penguasa Yunani yang diperkirakan pemerintahannya dinubuatkan
dalam kitab Daniel.
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Dan+11
6. Seorang yang telah ditetapkan sejak dalam kandungan untuk menjadi nabi bagi
bangsa-bangsa.
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yer+1
7. Seorang raja Yehuda yang kelahiran dan pemerintahannya dinubuatkan oleh
seorang abdi Allah pada masa Raja Yerobeam.
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Ra+13
Sumber :
Judul Buku : Apa dan Siapa dalam Alkitab
Penulis
: Stephen Lang
Penerbit : Yayasan Kalam Hidup,
Halaman : 139

Lain-Lain
Sejarah Pelayanan Milis Publikasi ICW
Hai,
Kami yakin sobat ICW, yang setia berlangganan ICW, telah mengerti benar sejarah
ICW. Namun, bagi para sobat baru, mungkin Anda sering bertanya-tanya kapan sih
pertama kali ICW terbit, apa latar belakangnya, visi dan misi, dan lain-lain. Nah, tepat di
edisi ulang tahun ini, kami akan ceritakan sedikit riwayat ICW. Harapan kami, ulasan ini
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akan dapat memberi jawaban atas setiap pertanyaan Anda tentang ICW sekaligus
membuat Anda lebih kenal dengan ICW. Ehm, bagi sobat lama ICW, semoga ini bisa
menjadi nostalgia Anda dengan milis tercinta ini :)

Masuknya sarana internet ke Indonesia merupakan kesempatan emas bagi kemajuan
pelayanan Kristen di Indonesia. Hal inilah yang mendorong Yayasan Lembaga SABDA
(YLSA), mulai tahun 1997, untuk ikut terjun ambil bagian menjadi salah satu perintis
pelayanan yang menggunakan alat teknologi komputer/internet (atau yang disebut
sebagai "Pelayanan Elektronik") di Indonesia, yaitu dengan membangun sebuah infrastruktur sistem pelayanan internet yang diberi nama "Sistem I-KAN" (Internet Komputer
Alkitab Network).
Jadi perjalanan panjang ICW dimulai sejak tahun 1997. Semakin banyaknya gereja dan
organisasi Kristen yang bergabung memanfaatkan pelayanan sistem I-KAN, baik
dengan membuka Milis Diskusi maupun Milis Publikasi, memunculkan kerinduan dari
pengurus YLSA untuk menerbitkan sebuah buletin elektronik yang akan menjangkau
masyarakat Kristen Indonesia pengguna sistem I-KAN. Kerinduan itu akhirnya
diwujudkan dengan menerbitkan milis "Berita I-KAN", yakni sebuah media yang memuat
berita-berita seputar pelayanan sistem I- KAN dan pelayanan elektronik lain yang
termonitor saat itu. Pada bulan November 1997 Berita I-KAN berhasil diluncurkan.
Tetapi sayang sekali, kegembiraan itu hanya berlangsung sesaat. Dalam
perkembangannya, milis yang diharapkan akan menjadi sarana publikasi bagi seluruh
sistem I-KAN ini ternyata tidak bertahan lama. Setelah berjalan dua edisi, kurangnya
tenaga staf pengelola akhirnya memaksa "Berita I-KAN" mengambil langkah mundur,
yaitu "non-aktif".
Namun, keinginan untuk memunculkan milis publikasi semacam "Berita I-KAN" ternyata
tidak pernah luntur. Pada akhir tahun 1998, seiring dengan semakin banyaknya situs
Kristen yang bermunculan, pemikiran untuk memunculkan kembali "Berita I-KAN"
berkembang lebih mantap. Kali ini keinginan YLSA bukan hanya menerbitkan sebuah
publikasi elektronik yang akan menjangkau masyarakat Kristen Indonesia pengguna
internet, tapi juga ingin menjadi katalisator bagi masyarakat Kristen pengguna internet.
Keberhasilan Milis I-KAN "e-Software" (para pecinta dan pengguna komputer/internet)
juga membuat YLSA semakin tertantang untuk memikirkan bagaimana menyediakan
sarana yang dapat memajukan pelayanan elektronik sehingga sumber-sumber
informasi (situs-situs) dapat dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kristen
Indonesia. Oleh karena itu, mulailah digodok pemikiran untuk menerbitkan sebuah
publikasi semacam "Berita I-KAN" tetapi dalam format yang berbeda dan jangkauan
yang lebih luas. Akhirnya, pada tanggal 25 Januari 1999, berhasil diterbitkan edisi
perdana Milis Publikasi Elektronik yang diberi nama ICW, singkatan dari "Indonesian
Christian WebWatch". Publikasi ini memiliki visi untuk:
•
•

Membantu memasyarakatkan pelayanan elektronik Kristen di Indonesia.
Menolong masyarakat Kristen Indonesia pengguna internet untuk mendapatkan
pengetahuan tentang berbagai sumber informasi Kristen baik berupa situs web,
ftp, mailing list, newsgroup, dan lain-lain.
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Menolong agar sumber-sumber Informasi Kristen dalam dunia internet dikenal
dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kristen Indonesia.
Membina kerjasama antar organisasi Kristen di Indonesia dalam menyebarkan
informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat Kristen.

Sedangkan misi dari ICW adalah menjadi media penghubung antara sumber-sumber
informasi Kristen di internet dengan masyarakat Kristen Indonesia pengguna
komputer/internet. 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 memopulerkan 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.
ICW pertama terbit disebarkan kepada 1.648 anggota oleh Sistem I-KAN yang pada
saat itu masih "menumpang" di Milis Server "Majordomo". Dengan format yang masih
sederhana (3-4 Review Situs, 1-2 Info Milis, artikel pendek tentang Liputan Dunia
Internet, dan tips-tips kecil lain), ICW muncul menjadi buletin elektronik pertama di
Indonesia yang menyajikan informasi seputar sumber-sumber informasi Kristen dan
pelayanan elektronik (internet) Kristen Indonesia!! Sampai akhir tahun 1999, ICW
berhasil menerbitkan 46 edisi dengan jumlah pelanggan mencapai 4.204 anggota.
Pada tahun kedua (2000), ICW melakukan perubahan format dan penekanan, karena
salah satu tujuannya adalah untuk membuat ICW menjadi "Sumber Referensi Alamatalamat URL Kristen Indonesia". Sebagai hasilnya maka mulai edisi 79 (September
2000) ICW menyajikan bahannya secara bertema/topik. Dalam setiap edisi disajikan
berpuluh-puluh alamat URL yang isinya khusus berkaitan dengan tema/topik pada edisi
tsb. Jumlah pelanggan ICW selama tahun kedua ini sangat melonjak sehingga pada
akhir tahun 2000 mencapai jumlah 15.200 anggota.
Pada awal tahun 2001, jumlah anggota ICW bertahan dalam jumlah 15.500. Namun
dalam proses penerbitan Redaksi ICW mengalami beberapa kesulitan karena
kurangnya tenaga, khususnya dalam mengorganisasi/ memanage informasi-informasi
yang selama ini telah sangat banyak dikumpulkan dan juga terhambat karena kesibukan
anggota redaksinya. Sebagai akibatnya untuk beberapa waktu ICW sempat tidak terbit.
Hal ini tentu saja cukup mengecewakan banyak anggota.
Di tahun 2002, ICW mulai memasuki masa-masa kritis. Keadaan ini lebih disebabkan
oleh faktor-faktor internal, yakni beberapa staf Redaksi ICW semakin kewalahan
dengan bertambahnya kesibukan di kantor YLSA. Akibatnya, di tahun 2002 ini, ICW
hanya terbit 7 kali. Yang lebih menyedihkan, ICW edisi 125 menjadi edisi yang terakhir
tahun itu. Sebuah ironi karena edisi terakhir mengangkat tema Paskah, peristiwa yang
seharusnya memberikan kemenangan.
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Secercah harapan baru akhirnya muncul kembali ketika pada tahun 2003, ICW
diterbitkan kembali dengan struktur baru namun tetap dalam visi, misi, dan tujuan yang
sama. Ada satu beban tersendiri ketika edisi baru ini keluar yakni untuk semakin
meningkatkan kualitas dan kuantitas dengan menarik pelajaran dari pengalamanpengalaman sebelumnya.

Singkat waktu dan kata, sampai tahun 2004 ini ICW telah berjalan memasuki tahun
pelayanan yang keenam. Dalam perjalanan itu banyak sekali pergumulan yang telah
kami hadapi. Seperti yang Anda tahu, ICW bahkan pernah hampir 2 tahun non-aktif!
Tetapi, untunglah, Tuhan mengizinkan ICW untuk kembali eksis hingga setelah rehat
dalam waktu yang cukup lama, ICW boleh melakukan pelayanannya kembali. Akhirnya,
bahtera kecil ICW mulai lagi berlayar ditandai dengan diluncurkannya ICW edisi 1001
pada 9 Juli 2003. Perjalanan dimulai kembali. Kami berharap tugas pelayanan yang
dibawa oleh bahtera ini dapat terus berjalan, semakin maju, semakin berkembang, dan
semakin memberikan berkat bagi banyak orang. Tetapi kami tahu ini semua dapat
terjadi karena kekuatan yang diberikan Tuhan dan dukungan dari masyarakat Kristen
Indonesia. Tanpa kedua hal itu ICW tidak akan berarti apa- apa.
Redaksi

Surat Anda
Dari : Makmur Manalu <Makmur_Manalu@>
>Para Pengasuh ICW yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus
>Kristus, Sungguh kami para pembaca sangat berterima-kasih atas
>semua artikel dan sajian yang selalu menyejukkan hati, kiranya Roh
>Kudus selalu membimbing anda semua menjadi ICW semakin Jaya.
>Para pengasuh yth, Bolehkah ICW mewawancarai ketua Partai Damai
>Sejahtera (PDS) apakah kira- kira tujuan mulia mereka supaya umat
>Tuhan tidak ragu-ragu dalam pemilihan Tahun 2004 (maaf ini bukan
>politik tapi hati nurani umat Tuhan).
>SELAMAT HARI NATAL DAN TAHUN BARU 2004,
>God be with us, Amin.
Redaksi :
Shallom,
Terima kasih karena ICW boleh selalu menjadi berkat bagi Anda. Usul Anda tentang
wawancara akan kami pertimbangkan. Sampai saat ini kami belum memiliki ruang di
ICW untuk tulisan semacam itu. Bagaimana pun kami sangat berterima kasih atas
usulan Anda. Kami selalu tunggu lho :)<include> </include>
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Salam Kasih
Shallom, Sobat ICW terkasih, tahun 2004 telah satu bulan berlalu. Kira-kira, apa yang
telah Anda kerjakan untuk Tuhan selama sebulan kemarin? Tentunya banyak hal
bukan? Kita pantas bersyukur karena Tuhan selalu memberikan kesempatan yang luar
biasa untuk kita bisa melayani Dia.
ICW edisi 1017 kali ini mengangkat topik "Kasih". Pasti Anda bisa menebak alasannya.
Ya benar, karena minggu ini adalah minggu Valentine. Karena itu pula, kami ingin
menyajikan berbagai situs Kristen yang mengulas tentang Valentine. Di samping
berbagai hal yang sudah menjadi tradisi Valentine, seperti mengungkapkan kasih
sayang kepada orang yang kita kasihi, saat ini juga merupakan saat yang tepat juga
untuk menyatakan kasih Tuhan yang kita miliki kepada sesama. Selamat menikmati
sajian kami.

“

"Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
— (Yohanes 3:16)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+3:16 >
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Kasih (Kedai Kasih Tuhan Yesus)

Situs Katolik yang satu ini bertujuan menjadi sarana untuk dapat membagikan KASIH
Tuhan Yesus Kristus kepada semua orang. Dapatkan berbagai renungan, konsultasi,
dan beragam info seperti berita, seputar gereja dan paroki di situs ini. Yang menarik,
Situs Kasih menawarkan kepada setiap Saudara yang mempunyai produk yang
berhubungan dengan isi situs untuk bisa ditampilkan di situs ini. Untuk lebih jelasnya
silakan kunjungi alamat:
==> http://www.kasih.or.id/
•

Kasih HeartnSouls

Di bagian "Cerita" dalam Situs HeartnSouls, Anda akan menemukan 28 cerita seputar
kasih. Bukan hanya itu, situs ini sarat dengan materi tentang kasih dan cinta. Silakan
Anda kunjungi Situs HeartnSouls untuk menambah pengetahuan kita mengenai makna
kasih, terutama di Hari Valentine ini.
==> http://www.heartnsouls.com/crt_kasih.shtml
•

Kasih Kekal

Situs ini menyediakan berbagai macam sarana yang dapat menolong kehidupan rohani
Anda. Berbagai materi artikel yang ada dibagi menjadi tiga bahasa, yakni dalam bahasa
Indonesia, Melayu maupun bahasa Inggris. Meskipun sangat sederhana, Situs Kasih
Kekal jangan sampai Anda lewatkan begitu saja, karena kami yakin Anda akan
mendapatkan banyak berkat.
==> http://www.kasihkekal.org
•

Christian Counseling Center Indonesia (C3I)

Di situs konseling ini memang tidak ada menu khusus yang langsung menunjuk topik
kasih, namun coba Anda ketikkan kata "Kasih" di fasilitas Cari. Sebanyak 179 buah
artikel konseling akan tersaji di hadapan Anda. Silakan Anda telusuri satu per satu,
mungkin ada yang bisa dijadikan sebagai inspirasi untuk mewujudkan kasih Anda
kepada sesama.
Khusus untuk bulan Februari ini, fokus C3I mengulas topik tentang Pasangan Hidup.
Silakan menyimak artikel-artikel menarik terpilih yang sesuai dengan topik Pasangan
Hidup saat Anda berkunjung ke Situs C3I.
==> http://www.sabda.org/c3i
•

Artikel tentang Kasih di SABDA.org

Mencari Pasangan Hidup e-Konsel
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Milis publikasi e-Konsel mempunyai beberapa edisi yang menampilkan artikel-artikel
seputar kasih. Di edisi 009/2002, ada artikel dengan judul "Mencari Pasangan Hidup".
Kemudian tulisan "Natal-Cinta Kasih" dimuat dalam e-Konsel edisi 030/2002. Juga
simak artikel menarik tentang "Kondisi Bertumbuhnya Cinta Kasih" dan tips "Katakan
'Saya Menyayangimu'" dalam edisi 033/2003. Sedangkan e-Konsel edisi terbaru,
056/2004, mengangkat tema tentang "Pacaran Secara Kristen". Cukup menarik bukan?
Segera kunjungi arsip e-Konsel untuk menyimak edisi-edisi tersebut selengkapnya.
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/009/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/030/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/033/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/056/
Kasih e-BinaAnak
e-Bina Anak adalah milis publikasi yang fokus pelayanannya adalah tentang anak.
Sehubungan dengan Hari Kasih Sayang, ada 2 edisi e-BinaAnak yang mengulas
tentang kasih yang dapat Anda jadikan renungan di hari Valentine tahun ini, yaitu
"Mengajar Anak tentang Persahabatan" (edisi 62/2002) dan "Kebutuhan untuk Dikasihi"
(edisi 112/2003). Anda gemar melayani anak-anak? Segeralah berkunjung!
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/062/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/112/
Valentine's Day, .... Haruskah ICW
Anda tahu bagaimana sejarahnya hari Valentine? Artikel singkat yang telah diedit dari
sumber asli, "St. Valentine, Who Was He?" yang ditulis oleh Rev. Mauri Gandy ini
menceritakan sekelumit sejarah perayaan Valentine.
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/096/
Selain itu, simak juga kutipan-kutipan artikel seputar Valentine dalam edisi ICW edisi
122/2002 yang pasti akan menambah referensi Anda.
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/122/ Valentine's Day

Jelajah Situs Manca
•

God's Valentine

Situs God's Valentine mencoba mengajak kita untuk memahami tradisi Valentine
melalui sudut pandang kekristenan. Hal ini terbukti dari isi situs yang terangkum dalam
satu kalimat yang dipasang pada bagian atas halaman depan situs, yakni "A Christian
perspective on Valentines Day!". Beberapa hal yang dapat Anda jumpai antara lain:
Asal usul perayaan valentine, berbagai link ke situs lain yang mengetengahkan
valentine, dan tips bagaimana orang Kristen merayakan valentine. Yang sangat
menarik, materi situs ini menggambarkan bahwa Tuhan sangat mengasihi manusia.
Untuk lebih jelasnya silakan kunjungi:
==> http://www.geocities.com/Athens/Ithaca/1506/valentine/
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Holiday Page: St. Valentine's Day

Background merah dengan didominasi gambar hati, itulah ciri khas situs ini. Ciri khas
sebuah situs yang menyajikan berbagai hal mengenai valentine, informasi-informasi
yang dapat Anda jumpai di situs ini, antara lain: valentine yang sebenarnya, definisi dari
cinta, arti dari bunga dan berbagai informasi penting lainnya seputar valentine. Agar
tidak terlalu penasaran, lebih baik Anda segera mengunjungi situs yang beralamatkan:
==> http://homepages.rootsweb.com/~maggieoh/Holidays/V/v_index.html
•

Happy Valentine's Day Cherbearsden

Sebuah artikel yang berjudul "Pure Heart" menjadi suguhan utama situs ini. Selain itu,
melalui halaman valentine di Situs Cherbearsden ini Anda bisa belajar berbagai hal
tentang kasih yang murni. Di dalamnya disajikan ilustrasi-ilustrasi menarik yang
dilengkapi dengan ayat-ayat Firman Tuhan. Berbagai ilustrasi ini akan mengajak Anda
untuk memaknai kasih di hari Valentine.
==> http://www.cherbearsden.com/Valentines2.html
•

Annie's "Valentine's Day Welcome" Page

Di bagian atas halaman depannya, situs ini langsung mengutip ayat Yohanes 3:16. Hal
tersebut memang tepat karena Situs Annie's mengajak kita untuk memahami kasih
Tuhan yang besar kepada manusia. Untuk lebih lengkapnya silakan Anda klik "What
does the Bible tell us about LOVE?". Situs ini juga banyak menampilkan link yang akan
membawa Anda lebih memahami kasih Allah dan kasih akan sesama.
==> http://www.annieshomepage.com/valentines.html
•

Situs-situs Seputar Valentine

Valentine memang memiliki banyak warna. Di Indonesia, momen itu sepertinya hanya
dirayakan oleh kaum muda untuk menunjukkan kasih dan sayang kepada
pasangannya. Hal tersebut terus berlangsung sehingga menjadi salah kaprah. Padahal,
bukan semacam itu tujuan awal tradisi Valentine. Kami berharap sajian review-review
situs di atas dapat mengingatkan kita kembali tentang arti yang benar tentang dikasihi
dan mengasihi. Sebagai pelengkap, ada baiknya juga Anda kunjungi alamat-alamat ini :
'Christian' Valentine's Day Card Born Again Christian Info
==> http://www.born-again-christian.info/valentine.card.message.htm
Feast of St. Valentine: Love God Love Each Other
==> http://www.antiochian.org/midwest/Articles/St_Valentine_Homily.htm
St. Valentines
==> http://www.stvalentines.net/
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Words of Love
==> http://www.gospelcom.net/actsi/valentinesday.htm
A Heavenly Basket
==> http://www.aheavenlybasket.com/valentinesdaygifts.asp

Seputar Milis
Milis Diskusi
IN-TAN
IN-TAN merupakan sebuah media komunikasi yang mempersatukan saudara seiman
Katolik yang berada di Taiwan. Milis ini bersifat terbuka sehingga siapapun Anda boleh
bergabung di milis ini asal mengikuti setiap aturan yang telah ditetapkan. Nah, bagi
Anda yang kebetulan berada di Taiwan atau mungkin sobat Anda sedang berada di
sana, silakan bergabung dengan milis ini.
==> <in-tan-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <in-tan-owner@yahoogroups.com> [Owner]
==> http://groups.yahoo.com/group/in-tan/ [web]

Milis Publikasi
e-Momentum
e-Momentum adalah media informasi dari Pusat Literatur Kristen (PLK) Momentum di
Indonesia. Media ini menginformasikan tentang buku-buku baru yang terbit, resensi
buku, informasi discount/sale khusus untuk anggota, dan berbagai informasi lainnya
(seperti pembukaan cabang baru, dll). Milis ini bersifat terbuka, sehingga siapapun bisa
menjadi anggota milis ini. Jika Anda ingin mengikuti perkembangan terbaru tentang
produk-produk terbaru dari Pusat Literatur Kristen (PLK) Momentum, Anda harus
berlangganan milis ini.
==> <E-Momentum-subscribe@yahoogroups.com> [Berlangganan]
==> <E-Momentum-owner@yahoogroups.com> [Owner]
==> http://groups.yahoo.com/group/E-Momentum/ [web]
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Artikel: Bel
•

HUMOR

Johan berjanji akan datang ke rumah Vina untuk merayakan hari Valentine dan berjanji
akan datang nanti malam pkl. 18.30.
"Nanti malam jadi datang kan, Mas?"
"Oh, tentu donk ... ini kan hari Valentine kita yang pertama."
"Nanti begitu kamu sampai, pencet saja bel yang ada di depan pintu dengan hidungmu."
"Lho, kok dengan hidung? Kalau dengan tangan memangnya tidak bunyi?" tanya Johan
dengan heran.
"Bukan begitu, Mas. Kedua tanganmu kan sedang memegang kado, mana bisa dipakai
untuk memencet bel?"
Sumber asli: Sepanjang Jalan Banyolan, p.72

“

"Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya
dengan tekun."
< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+8:25 >

— (Roma 8:25)—

Sumber : e Humor edisi 287
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/287/

Lain-Lain
Mengasihi ternyata belum tentu selalu mempunyai arti yang positif. Anda mungkin
bertanya "Lho, kok bisa?". Nah, coba Anda pahami artikel di bawah ini, Anda akan
menemukan alasannya.

Kasih yang Tepat
Oleh: DR. Mary Go Setiawani
Saya kurang mampu menguraikan tentang kasih, tetapi kasih yang sejati dapat
dirasakan. Seringkali seorang ibu mengatakan kepada anaknya: "Saya melakukan
semua hal ini karena saya mengasihi engkau." Tetapi anak itu tidak merasakan kasih
tersebut, malah mungkin ia merasa bahwa ia bukan anak kandung dari orangtuanya,
karena ia justru merasa dibenci oleh ibunya.
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Sebenarnya, setiap orangtua yang normal pasti mengasihi anaknya. Tetapi mengapa
komunikasi itu tidak sampai ke diri anaknya? Anaknya tidak merasakan kasih itu. Hal ini
disebabkan karena adanya kasih yang kurang tepat, atau bukan kasih sejati.
Kasih yang Kurang Tepat
Kasih yang kurang tepat ada beberapa macam, seperti:
1. Kasih yang bersifat memiliki.
Keinginan untuk memiliki, menjadikan orangtua atau guru mendorong anak untuk
bersandar kepada mereka secara berlebihan. Ketika anak masih muda, wajar
jika ia bergantung kepada orangtuanya. Tingkat ketergantungan ini bisa
mencapai 100%. Anak itu sangat bergantung dan memerlukan orangtuanya.
Tetapi semakin meningkat usia anak itu, tingkat ketergantungan itu seharusnya
semakin berkurang. Kalau tidak demikian, maka perkembangan emosi anak
tersebut akan terganggu atau terpengaruh.
Banyak orangtua atau guru yang menginginkan anak-anak itu terus- menerus
bergantung kepada mereka. Anak-anak asuhan mereka dianggap sebagai milik
mereka. Orangtua atau guru-guru demikian menganggap anak-anak atau muridmuridnya tidak lebih dari sekedar benda berharga saja, yang pada akhirnya akan
menghalangi mereka menjadi anak-anak yang mandiri. Kasih seperti ini adalah
kasih yang kurang tepat.
2. Kasih yang bersifat menggantikan.
Kasih yang tidak tepat ini adalah kasih yang menghendaki agar anak-anak atau
murid-murid itu dapat menggenapi cita-cita yang diidamkan oleh orangtua atau
gurunya, dimana pada masa lalu, orangtua atau guru itu gagal mencapai cita-cita
tersebut. Misalnya seorang ayah olahragawan menginginkan anaknya menjadi
olahragawan supaya dapat sukses seperti yang diinginkannya. Akibatnya, anak
itu dilatih, digembleng, dipaksa sedemikian rupa agar dapat berhasil. Kasih
seperti ini merupakan kasih yang salah.
Juga ada seorang ibu yang terjun ke dunia musik, menginginkan anak gadisnya
juga terjun ke dunia musik dan mencapai kesuksesan seperti yang diidamkan
oleh sang ibu, padahal anak tersebut tidak berbakat di bidang musik. Juga ada
guru-guru yang melakukan hal seperti itu pada muridnya. Hubungan kasih seperti
ini adalah hubungan kasih yang bersyarat, dimana anak itu dituntut melakukan
sesuatu yang sesuai dengan cita-cita sang guru, jikalau tidak, maka kasihnya
tidak diberikan.
Kasih seperti ini adalah kasih yang berbahaya, karena kasih seperti ini adalah
kasih yang mempunyai batasan tingkah laku, membatasi bakat anak atau murid,
dan merupakan kasih yang memuaskan orangtua atau gurunya. Kasih ini adalah
kasih yang tidak adil dan tidak tepat.
3. Kasih yang bersifat memutarbalikkan peranan.
Di sini orangtua atau guru bertukar peran dengan anak atau muridnya demi
kepuasan dirinya sendiri. Sebagai contoh, kita dapat melihat orangtua yang
kesepian, maka ia akan berperan seperti anak yang menuntut untuk dimengerti
oleh anak atau murid. Mungkin ia berkata bahwa ia kesepian sehingga menuntut
agar anak memperhatikannya, tidak hanya bermain dengan teman-temannya
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saja. Ibu itu lalu meminta anaknya mendampingi dia.
Juga ada ayah yang selalu mengajak anaknya ke kantor, karena ia merasa aman
jika anaknya menemani dia ke kantor. Kasih seperti ini merupakan kasih yang
memutarbalikkan peranan. Orangtua yang berperan seperti anak yang
memerlukan pertolongan, pendamping di dalam hidupnya, seringkali adalah
orangtua yang memiliki emosi kurang stabil, yang kekurangan kasih dan
menuntut kasih seperti ini dari anaknya. Kasih seperti ini adalah kasih yang
kurang tepat.
4. Kasih yang bersifat pilih kasih.
Entah bagaimana, tetapi sangat sering terjadi kasus di antara kita, di bawah
sadar, memilih kasih terhadap murid-murid kita. Mungkin termasuk Saudara dan
saya. Kita bisa memilih kasih, karena kasih itu bersyarat. Umumnya, anak yang
pandai, cerdas, cantik, menarik dsb. mendapatkan kasih yang lebih dari pada
anak-anak yang lain. Sebenarnya anak-anak yang pandai, cantik, menarik sudah
dipuaskan kasihnya oleh orangtuanya atau banyak orang lain, maka mereka bisa
berkembang dengan normal. Justru mereka yang seringkali kurang menarik,
mereka membutuhkan kasih itu. Mungkin mereka berasal dari keluarga yang
tidak bisa merasakan kasih itu dari orangtua mereka. Tetapi seringkali kita
memilih justru mereka yang sudah dipuaskan di dalam kebutuhan kasih mereka.
Seolah-olah seperti apa yang sering dikatakan di dalam peribahasa Cina: "Sudah
cantik masih bertambah cantik". Sebenarnya kasih seperti itu tidak dibutuhkan.
Seringkali mereka yang tidak menarik, yang sering dikategorikan sebagai slowlearner (anak yang kurang mampu menangkap pelajaran dengan cepat) tidak
diperhatikan dan tidak mendapatkan kasih yang cukup dari orangtua atau guruguru mereka. Seringkali mereka justru menampilkan diri dengan cara berbuat
nakal dan menimbulkan kekacauan, sehingga menjadikan guru-guru mereka
jengkel terhadap mereka. Anak-anak seperti itu sangat sulit untuk dikasihi,
padahal justru mereka sangat membutuhkan kasih. Kalau bukan guru Sekolah
Minggu atau guru-guru Kristen yang memiliki cinta kasih kepada mereka,
siapakah yang bisa memberikannya? Biasanya mereka tidak mendapatkannya di
dalam keluarga atau pergaulan mereka.
Kalau memberikan kasih kepada mereka yang sudah berlimpah kasih, itu
merupakan pelimpahan kasih yang kurang tepat. Kasih seperti ini seringkali
menimbulkan masalah. Contoh konkrit di dalam Alkitab terlihat dalam kasus Isak
memilih untuk lebih mengasihi Esau dibandingkan dengan Yakub, yang akhirnya
menimbulkan masalah di dalam keluarganya. Juga kasus Yakub yang memilih
untuk lebih mengasihi Yusuf, yang akhirnya menimbulkan masalah dalam
keluarganya. Muncul kecemburuan, sampai-sampai hampir terjadi pembunuhan.
Kasih seperti ini sering menyebabkan kesulitan di dalam pendidikan dan
pembentukan karakter anak. Hal ini adalah kasih yang kurang tepat.

Kasih yang Tepat: Kasih Kristus
Lalu bagaimanakah KASIH YANG TEPAT?
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Kasih yang tepat adalah kasih yang agung. Sebenarnya kita tidak mengerti dan tidak
mengetahui metode kasih Allah seperti itu. Tetapi ketika kita menerima kasih Kristus,
maka seluruh cara pandang kita berubah. Kita akan melihat wajah-wajah yang ada di
hadapan kita sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menjadi ingin sekali
berkobar-kobar mengabarkan Injil kepada mereka. Allah telah mengasihi kita dan
menyatakan kasih itu secara jelas kepada kita di dalam Yohanes 3:16. Saya sangat
senang dengan ungkapan: "Sedemikian Allah mencintai dunia ini ....[sic]" Allah begitu
mencintai dunia ini sehingga rela menyerahkan diri-Nya untuk berkorban di atas kayu
salib demi menyelamatkan umat manusia. Tanpa karya Kristus di kayu salib, kita tidak
mungkin mengerti apa itu kasih yang sejati. Kasih itu adalah kasih yang tanpa syarat.

Allah telah mengasihi kita, Kristus telah mati untuk kita, bahkan ketika kita masih
berdosa (Roma 5:8). Bukan karena adanya syarat - syarat atau tingkah laku tertentu di
dalam diri kita yang menjadikan Allah mengasihi kita. Kasih ini adalah kasih yang tanpa
syarat. Kasih yang menjadikan kita rela memberi, memberi diri kita untuk mereka; kasih
yang menjadikan kita rela berkorban nyawa seperti Yesus Kristus. Mungkin di zaman
seperti ini, Tuhan tidak sampai menuntut Saudara untuk berkorban nyawa, tetapi istilah
ini dapat juga dimengerti sebagai penyangkalan diri sendiri. Mungkin bisa
mengorbankan waktu, mengorbankan uang, sampai mengorbankan perasaan bila
perlu. Kasih juga menjadikan kita bisa melihat anak tidak secara lahiriah, tetapi melihat
anak sebagai jiwa yang berharga. Maka kita menerobos hal lahiriah dari anak itu, lalu
melihat jiwa yang bernilai kekal di dalam diri anak itu.
Pada saat saya bertobat, saya begitu mencintai jiwa anak-anak dan ingin memberitakan
Injil kepada mereka. Saya menjadi anak muda pertama di gereja saya yang
dipercayakan untuk turut serta mengajar Sekolah Minggu. Bagi saya mereka adalah
jiwa-jiwa yang sangat berharga di mata Tuhan. Kasih seperti ini memang tidak
sesempurna kasih Allah, tetapi biarlah kita memiliki sebagian dari kasih Allah ini untuk
bisa kita bagikan kepada anak-anak dan murid-murid kita.
Kalau kita tidak pernah mengalami kasih Allah dan menghayatinya, maka tidak ada
metode apapun yang bisa memberikan kasih yang tepat seperti demikian.
Sumber Asli:
Judul Buku : Seni Membentuk Karakter Kristen
Pengarang : Dr. Mary Go Setiawani dan Pdt. Dr. Stephen Tong
Penerbit : Lembaga Reformed Injili Indonesia, 1995
Halaman : 12 - 17
Sumber : e-BinaAnak edisi 112/2003
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/112/
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/030027/

Surat Anda
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Dari: "Prajogi Wijono" <ckp@>
>Yang diberkati seluruh jajaran pengurus ICW,
>Waktu berjalan sangat cepat, tak terasa ICW sdh 6 x berulang
>tahun, ato sebut ulangtahun ke 6. Luar biasa, Karya Tuhan telah
>memberkati netter2 di mana-mana. AMEN.
>
>Dengan ini saya ucapkan selamat pada Seluruh jajaran pengurus,
>seksi2 repot, seksi sibuk, dari Pimpinan no satu sampai tukang
>sapu. Perjuangan anda tidak sia2 bisa dinikmati dan mendatangkan
>berkat buat netter di seluruh dunia, kenapa kelas dunia, Ya, di
>jaman kita ini dunia terasa kecil, dalam tempo detik, berita dari
>ICW telah bisa diforwardkan rekan, saudara2 kita di luar negeri
>sampai ke Alaska, hebat ya siapa dulu dong Tuhan kita, Siapakah
>kita ini, sebelum mengenal Tuhan Yesus kita orang2 berdosa, upah
>dosa maut, tetapi karena kita sudah dipilih sejak di kandungan ibu2
>kita, maka saatnya kita menjadi berkat buat dunia ini. Sekali lagi
>Selamat ulangtahun, Damai sejahtera ada di Pelayanan saudara kita
>yang selalu setia menyajikan Firman, Kesaksian untuk netter,
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Redaksi :
Thank you banyak untuk surat-surat ucapan ulang tahun ICW yang kami terima.
Sungguh sangat memberi semangat kepada kami semua. Kami juga ingin
mengucapkan terima kasih atas setiap kebersamaan dan dukungan yang selama ini
Anda berikan kepada kami. Kami berharap keindahan hubungan ini dapat senantiasa
terjalin demi kemuliaan nama Kristus. Jawaban surat dari redaksi ini kami harap
sekaligus menjadi jawaban untuk surat-surat ucapan ultah ICW yang lain. Sekali lagi,
terima kasih banyak. Tuhan memberkati kita semua.<include> </include>
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Salam Kasih
Para pembaca ICW yang terkasih,
Mempunyai keluarga yang harmonis dan sehat jiwa raga adalah idaman setiap orang.
Di dalam keluarga seperti inilah setiap anggota akan mempunyai rasa sukacita, saling
memiliki, saling mendukung, dan aman. Apalagi jika kasih Kristus melandasi kehidupan
keluarga, maka kita bilang keluarga tersebut adalah keluarga yang sempurna.
Namun, walaupun Yesus ada dalam bahtera keluarga kita, bukan berarti tidak akan ada
badai, ombak, maupun gelombang yang datang dan mengguncangkan keluarga kita.
Bagaimana mempersiapkan keluarga agar mampu menghadapi badai yang akan
datang menerpa? Salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan banyak berdoa
dan banyak belajar. Inilah salah satu alasan kami mengangkat topik "Keluarga" pada
edisi ICW 1018. Tujuan kami adalah untuk mencoba menolong para pembaca dengan
memberikan berbagai sumber-sumber informasi yang dapat dipakai untuk memperkaya
pengetahuan pembaca tentang bagaimana membangun keluarga di dalam Kristus.
Seperti biasa, sajian kami adalah dengan menampilkan berbagai alamat dan review
situs, baik situs Indonesia atau mancanegara, juga milis- milis yang membahas tentang
topik yang sama. Harapan kami sajian edisi ini dapat membantu Anda, meskipun tidak
secara langsung, untuk mewujudkan sebuah keluarga yang Anda idamkan untuk
kemuliaan nama Tuhan.
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Christian Counseling Center Indonesia (C3I)

Untuk mencari situs yang membahas masalah keluarga, rasanya tidak komplit jika kami
tidak menyajikan Situs C3I. Bagaimana tidak, seperti yang kita tahu, situs ini banyak
mengangkat tema Keluarga. Ada sejumlah 74 artikel yang bisa Anda dapatkan dalam
menu "Keluarga". Selain itu ada juga menu-menu menarik lainnya yang terkait dengan
masalah dinamika keluarga, misalnya anak, remaja, pernikahan dll. Silakan berkunjung
==> http://www.sabda.org/c3i/
•

Tegur Sapa Gembala Keluarga (TELAGA)

Ada 16 judul kaset audio TELAGA beserta transkripnya yang khusus mengupas tentang
masalah Keluarga di Situs TELAGA. Ya, betul Anda juga bisa mendengarkan atau mendownload audio tersebut dalam format MP3, WMA, atau RA. Judul-judul yang ada di
antaranya "Krisis Ekonomi dan Keluarga", "Keluarga Jarak Jauh ", "Tuntutan Keluarga
dan Depresi", dll. Silakan berkunjung ke Situs TELAGA dan nikmati nasihat-nasihat
berharga dari Pdt. Paul Gunadi, Ph.D.
==> http://www.telaga.org/
•

Jendela Keluarga Gloria Cyber Ministries

Menu-menu menarik seperti "Seputar Keluarga", "Dunia Pria", "Dunia Wanita", "Dunia
Anak", "Kesehatan", "Pernak-Pernik", "Aktual", dan "Renungan Keluarga" tersaji di
rubrik Jendela Keluarga dari Situs Gloria Cyber Ministries ini. Selain itu tersedia juga
kolom "Keluarga-Hikmat", yang menawarkan kalimat-kalimat bijak, serta "KeluargaTips", yakni tips singkat yang sangat bermanfaat untuk dipraktikkan dalam keluarga.
==> http://www.glorianet.org/keluarga/
•

Fokus pada Keluarga House of Glory

Di dalam Situs House of Glory, Anda dapat menemukan kolom khusus "Fokus pada
Keluarga". Di sini Anda bisa membaca artikel, berkonsultasi, dan membaca surat-surat
konseling yang pernah masuk ke Fokus pada Keluarga. Menarik bukan? Silakan
berkunjung.
==> http://www.houseofglory.com/fpk/default.asp
•

Ruang Keluarga Warta Mikael

Situs Warta Mikael merupakan Situs Buletin Lingkungan St. Mikael Paroki Santa
Monika Serpong Tangerang. Di salah satu bagian situsnya Anda dapat menemukan
ruang khusus untuk informasi tentang keluarga, yang diberi nama "Ruang Keluarga". Di
dalamnya tersedia berbagai artikel yang dapat memberi inspirasi dan motivasi bagi
kehidupan berkeluarga.
==> http://wartamikael.org/
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Silakan dapatkan juga berbagai referensi tentang tema "Kehidupan Keluarga" dari arsip
publikasi SABDA.org. Kami yakin, ada banyak yang dapat Anda pelajari di sini.
Arsip Publikasi e-Konsel
Di bawah ini adalah beberapa artikel yang pernah dimuat di milis publikasi e-Konsel.
1. Masalah Keluarga
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/015/
2. Ketidaksetiaan/Perselingkuhan
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/017/
3. Parenting - Kiat Membesarkan Anak
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/023/
4. Peran Ibu
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/029/
5. Persahabatan Suami dan Istri
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/033/
6. Pernikahan Bahagia
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/040/
7. Peran Ayah
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/042/
8. Menghindari Perceraian
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/043/
9. Perpisahan dengan Anak
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/045/
10. Masalah Remaja dan Orangtua
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/048/
Arsip Publikasi e-BinaAnak
Di bawah ini adalah beberapa artikel yang pernah dimuat di milis publikasi pelayanan
anak e-BinaAnak.
1. Anak dan Keluarga
==> http://www.sabda.org/e-binaanak/077/
2. Hari Ibu
==> http://www.sabda.org/e-binaanak/106/
3. Internet Sebagai Sumber Belajar Anak dan Keluarga
==> http://www.sabda.org/e-binaanak/111/
4. Kebutuhan untuk Dibimbing
==> http://www.sabda.org/e-binaanak/115/
5. Mengajarkan Anak tentang Kematian
==> http://www.sabda.org/e-binaanak/117/
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6. Berdoa
==> http://www.sabda.org/e-binaanak/125/
7. Kerja Sama antara Keluarga dan Gereja: Menanamkan Nilai-nilai Kehidupan
Kristiani
==> http://www.sabda.org/e-binaanak/145/
8. Masalah Anak yang Suka Mencuri
==> http://www.sabda.org/e-binaanak/147/
9. Masalah Anak yang Penakut
==> http://www.sabda.org/e-binaanak/148/
10. Tips untuk Orangtua yang Memiliki Anak Hiperaktif
==> http://www.sabda.org/e-binaanak/149/

Jelajah Situs Manca
•

Family Life

Desain situs yang memiliki slogan "Bringing Timeless Principles Home. Strengthening
families, marriages and relationships" ini sangat menarik dan berkualitas. Bukan hanya
itu, situs ini juga sangat lengkap dari sisi materi bahan. Silakan melakukan eksplorasi
terhadap setiap menu-menu utamanya seperti "Marriage", "Parenting", "Singles", dan
"Life Issues".
==> http://www.familylife.com/
•

Family.org

Program radio Focus on The Family pasti sudah sangat populer bagi Anda. Program
yang diasuh oleh Dr. James Dobson ini banyak memberikan bimbingan untuk masalahmasalah keluarga. Tidak hanya lewat radio, Anda akan dibawa untuk lebih mengenal
Dr. James Dobson beserta setiap pelayanan keluarga yang diberikannya melalui situs
ini. Dari halaman depannya, Anda bisa melihat bahwa Situs Family.org penuh dengan
informasi dan referensi tentang problema keluarga. Silakan berkunjung dan temukan
solusi untuk setiap permasalahan keluarga melalui situs ini.
==> http://www.family.org/
•

The Christian Family Page

Seluruh materi tentang keluarga disajikan dalam satu halaman sehingga terkesan
langsung menuju ke sasaran. Di sebelah atas halamannya terpampang kalimat "YOUR
WHOLE FAMILY CAN (and should) BE A PRAISE TO THE NAME AND DOCTRINE OF
JESUS CHRIST". Selanjutnya, pada bagian bawahnya berturut-turut dijelaskan hal-hal
yang berkaitan dengan pernyataan tersebut, yang dilengkapi dengan banyak sekali
artikel pendukung. Anda dapat menelusuri artikel-artikel tersebut lewat bagian-bagian
seperti "Fathers", "Mothers", "Children", "Child Training", "Homeschooling", "Things To
Do Together", dan "Resources for the Family".
==> http://www.jesus-is-lord.com/family.htm
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Christian Family Network

Visi di balik Christian Family Network adalah untuk menyediakan tempat dimana orang
mendapatkan dukungan, nasihat, dan kekuatan untuk memperjuangkan kehidupan
berkeluarga agar dapat bertumbuh dalam Tuhan. Ada berbagai artikel tentang
kehidupan keluarga yang dapat Anda baca di dalamnya. Silakan klik menu-menu yang
tersedia di antaranya "Advice", "News", dan "Resources". Selamat berkunjung.
==> http://www.cfnetwork.co.uk/
•

Situs-situs Lain dengan Tema Keluarga

Jangan Anda lewatkan! Berikut adalah beberapa situs yang juga mengangkat tema
Keluarga.
Christian Family Treasures
==> http://www.christianfamilytreasures.com/
Christian Family Suite101
==> http://www.suite101.com/topics.cfm/248
Christian Family Today
==> http://www.cftministry.org/

Seputar Milis
Milis Diskusi
e-AyahBunda
Milis ini adalah tempat yang tepat untuk berdiskusi seputar masalah keluarga, baik halhal yang jasmani (seperti kesehatan keluarga, pendidikan anak, dan sebagainya)
maupun hal-hal rohani. Selain bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, milis
yang dimoderatori oleh Dr. Yohanes Santosa ini, juga bertujuan untuk membina
persahabatan, yang saling meneguhkan, menguatkan, berbagi rasa, dan saling
mendoakan orangtua Kristen dan Katolik untuk kemuliaan nama Kristus. Nah, bagi
Anda yang ingin mendapatkan berbagai informasi referensi untuk mendukung
kehidupan berkeluarga, cepat-cepat bergabung di milis diskusi e-AyahBunda ini.
==> <subscribe-i-kan-AyahBunda@xc.org> [Bergabung]
==> <owner-i-kan-ayahbunda@xc.org> [Moderator]
==> http://hub.xc.org/scripts/lyris.pl?visit=i-kan-AyahBunda
[Arsip]

Milis Publikasi
e-Konsel
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e-Konsel adalah milis publikasi elektronik yang menyajikan berbagai bahan seputar
pelayanan konseling ditinjau dari sudut pandang Kristen. Publikasi ini terbit secara rutin
setiap tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Publikasi e-Konsel diluncurkan guna
mendukung dan memperlengkapi pelayanan Christian Counseling Center Indonesia
(C3I) dan untuk mensosialisasikan pelayanan konseling Kristen kepada masyarakat
luas, khususnya masyarakat Kristen. Publikasi e-Konsel menginformasikan hal-hal yang
dapat digunakan untuk memperlengkapi para konselor, hamba-hamba Tuhan, maupun
masyarakat Kristen pada umumnya yang mempunyai beban dalam pelayanan
konseling agar bisa dibekali dengan pengetahuan konseling yang benar-benar
Alkitabiah untuk menunjang pelayanan mereka.
==> <subscribe-i-kan-Konsel@xc.org> [Berlangganan]
==> <owner-i-kan-Konsel@xc.org> [Owner]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/ [Arsip]
==> http://www.sabda.org/c3i/ [Situs C3I]
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Artikel: Seminar Pembaharuan Relasi Keluarga

Berikut ini kami informasikan sebuah seminar tentang Keluarga yang diselenggarakan
oleh Yayasan Eunike.
Yayasan Eunike berkerja sama dengan Yayasan Bentara Indonesia dan radio Pelita
Kasih mengundang Bp/Ibu/Sdr/Sdri untuk menghadiri:
Seminar Pembaharuan Relasi Keluarga "Tangguh di Tengah Badai"
Hari/Tanggal : Sabtu, 28 Pebruari 2004
Waktu
: Jam 14.30 - 21.00
Tempat
: Graha Gepembri
Jl. Bulevard Barat Blok XB No. 4
Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara
Biaya
: Rp. 40.000,-/orang atau Rp. 75.000,-/pasang
(termasuk makan malam)
Pendaftaran :
•
•

Eva/Linda, Yayasan Eunike (eunike@cbn.net.id)
Telp. (021) 453 2109, 451 6777
Delfi, Sekolah Bina Iman "Sahabat Kristus"
Telp. (021) 4584 1528

Acara : Kapita Selekta 1
1. Kekerasan dalam Rumah Tangga
Pembicara: Pdt. Paul Gunadi, Ph.D.
Deskripsi: Dalam seminar ini akan diuraikan faktor-faktor penyebab lahirnya
kekerasan dalam rumah tangga dan langkah-langkah untuk mengatasinya.
2. Keras Lembut dalam Mendidik Anak
Pembicara: Ev. Anne Kartawijaya, M.Div. ; Ev. Ester Tjahja, MK.
Deskripsi: Dalam seminar ini dibahas apa yang perlu orangtua perhatikan agar
keras mendidik anak tanpa melukai hati anak dan lembut tanpa kehilangan
wibawa. Apa dampaknya bila kita keras di saat harus lembut atau lembut di saat
harus keras.
Kapita Selekta 2
A. Topik
: Trend Gaya Hidup Pasangan Muda
Pembicara : Ev. Lie Wei Jen, MK.
Deskripsi : Membahas dampak gaya hidup itu terhadap relasi antar pribadi dan
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keluarga.

B. Topik
: Problematika Seksualitas dalam Dunia Anak dan Remaja
Pembicara : Heman Elia, M.Psi. dan Shelfie Tjong, MA, MK.
Membahas pendidikan seks bagi para remaja serta problematika
Deskripsi :
seksualitas dalam dunia anak dan remaja.
SPR

Topik : Tangguh di Tengah Badai Pembicara: Pdt. Paul Gunadi, Ph.D. Deskripsi: Di
dalam seminar ini akan dibahas langkah-langkah yang bisa kita persiapkan untuk
menyambut badai yang mungkin menerpa keluarga kita. Misalnya kehilangan
pekerjaan, kehilangan pasangan, anak, kesehatan, serta kesejahteraan dan masa
depan.

Lain-Lain
Dari keluarga lahir orang dengan karakter yang bermacam-macam. Ada yang positif
dan ada yang negatif. Tulisan di bawah ini bahkan mengatakan bahwa problem sosial
biasanya bermula dari problem keluarga. Bagaimana itu bisa terjadi? Kutipan tulisan
dari Pdt. Paul Gunadi, Ph.D. yang berjudul "Prospek Keluarga dan Terapi Keluarga"
yang kami ambil dari Situs TELAGA, akan menjelaskannya kepada Anda.

Prospek Keluarga Dan Terapi Keluarga
Ada beberapa problem sosial yang kerap muncul baik dalam pemberitaan media massa
maupun dalam wacana penelitian, misalnya tawuran antar- remaja, penggunaan
narkoba, pergaulan seks bebas, aborsi, dan tindak kriminal yang dilakukan oleh para
remaja. Bak ular, menurut saya, semua problem ini merupakan tubuh dan ekor ular
belaka, bukan leher atau kepalanya. Bagi saya, leher ular ini adalah disintegrasi
keluarga. Dengan kata lain, semua problem sosial yang saya sebut di atas keluar dari
atau berkaitan dengan disintegrasi keluarga. Jadi, program pencegahan ataupun
penyelesaiannya haruslah terintegrasi dengan program peningkatan kehidupan
berkeluarga.
Memang akan ada yang berargumen bahwa penyebab semua masalah sosial tadi ialah
kesulitan ekonomi. Sudah tentu faktor ekonomi berperan dalam kesejahteraan keluarga,
namun kekurangan ekonomi bukanlah penyebab langsung munculnya problem sosial
tersebut. Ada banyak keluarga miskin yang berhasil menumbuhkan anak-anak yang
berjiwa sehat. Sebaliknya, ada banyak keluarga kaya yang mencetak anak-anak yang
berperilaku buruk.
Disintegrasi Keluarga
Saya mendefinisikan disintegrasi keluarga sebagai retaknya hubungan antara suami
dan istri serta kurangnya atau memburuknya relasi antara orangtua dan anak. Secara
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sekilas, saya akan menjabarkan anatomi keterkaitan antara retaknya keluarga dan
retaknya pribadi anak. Merujuk pada pendapat Virginia Satir, saya setuju bahwa poros
keluarga adalah hubungan suami dan istri. Asumsinya adalah, apabila terjadi gangguan
pada poros utama ini, maka akan terganggu pulalah kehidupan keluarga itu. Hubungan
suami-istri yang retak akan mempengaruhi fungsi kedua orangtua yang akan
berdampak pada terganggunya proses pemenuhan kebutuhan emosional anak. Pada
akhirnya, perkembangan atau pertumbuhan jiwa anak turut terhambat atau
terselewengkan dan ini akan menciptakan pribadi anak yang retak pula.
Pribadi yang retak adalah pribadi yang tidak utuh dan pribadi yang tidak utuh tidak
berfungsi wajar. Ia akan mencari-cari pemenuhan kebutuhan jiwanya dengan cara yang
keliru dan di tempat yang salah, misalnya menjadi anggota geng guna memperoleh
identitas diri yang didambakan. Atau, ia bisa menggunakan sarana yang salah untuk
memperoleh yang ia butuhkan, misalnya untuk mendapatkan pengakuan, ia pun
memaksimalkan tindak keberaniannya dengan cara membunuh musuh kelompoknya.
Contoh lain yang klasik adalah, agar ia mendapatkan ketenangan dari konflik orangtua
yang berkepanjangan, ia memakai narkoba dan akhirnya tercandu. Semua ini
memperlihatkan bahwa pribadi yang tidak utuh rawan terhadap pengaruh luar dan haus
akan pemenuhan kebutuhan emosionalnya yang belum tersedia dengan cukup di
rumah.
Ada banyak cara untuk melihat fungsi eksistensi keluarga, namun dari sudut praktisnya
saya melihatnya sebagai wadah pemenuhan kebutuhan anggota-anggotanya. Masingmasing anggota membawa sejumlah kebutuhan yang ia harapkan untuk dipenuhi oleh
anggota-anggota lainnya. Apabila kebutuhan-kebutuhan itu terpenuhi, maka berjalanlah
keluarga itu dengan tanpa hambatan. Sebaliknya, bila kebutuhan-kebutuhan itu tidak
terpenuhi, maka terhambatlah perjalanan hidup keluarga itu.
Kebutuhan Emosional dan Pemenuhannya
Sekarang, kita perlu menyoroti faktor-faktor yang menghambat proses pemenuhan
kebutuhan anggota-anggota keluarga.
Pertama, gangguan pada relasi suami-istri bukan saja akan mengurangi kemampuan
keduanya untuk memenuhi kebutuhan masing-masing, gangguan itu juga akan
membatasi ruang gerak mereka dalam memberi perhatian dan pengawasan kepada
anak-anak mereka. Gangguan pada hubungan suami-istri akan menguras energi mental
suami-istri itu sendiri sehingga mereka tidak dapat berfungsi sebagai orangtua dengan
efektif. Hati yang penuh derita lebih membutuhkan perhatian daripada siap memberi
perhatian; jiwa yang terganggu oleh konflik tidaklah sanggup memberi ketenteraman
kepada anak. Tangan yang lemah lunglai oleh beban hidup tidaklah akan kuat
menerapkan disiplin yang konsisten kepada anak di rumah.
Kedua, kesibukan orangtua ternyata berdampak negatif terhadap pemenuhan
kebutuhan emosional anak: kasih, disiplin, panutan, sahabat, pengarahan, dan
pengertian. Tugas sebagai orangtua memerlukan waktu dan waktu telah menjadi
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komoditas yang mewah dewasa ini. Membesarkan anak tidak mengenal jalan pintas;
orangtua harus menyediakan waktu untuknya. Tanpa waktu, kita hanyalah
membesarkan tubuh anak, bukan jiwanya. Jiwa yang kosong gizi emosional adalah jiwa
yang keropos dan rapuh, tinggal menunggu waktu untuk roboh diterpa badai hidup.
Produk Keluarga Bermasalah
1. Busa yang Kering
Berikut ini saya akan memaparkan dampak masalah orangtua pada anak secara
lebih konkret. Ibarat busa, anak seyogianya menyerap air atau masukan
emosional dari orangtuanya. Namun, kenyataannya tidaklah selalu demikian.
Ada anak yang sama sekali tidak memperoleh kesempatan memperoleh air
karena absennya orangtua. Ada pula anak yang malah menyerap minyak, bukan
air, yakni pertengkaran dan ketegangan dari orangtuanya.
Busa yang kering melambangkan anak yang kurang menyerap apa pun dari
orangtuanya akibat terbatasnya waktu berinteraksi dengan orangtua.
Ada beberapa ciri busa atau anak yang kering ini: Pertama, anak ini cenderung
memiliki keyakinan diri yang lemah. Keyakinan diri berkembang dari tanggapantanggapan orangtua atas keberhasilan anak mengerjakan tugas-tugas
pertumbuhan yang seturut dengan usianya, mulai dari menggambar bebek
sampai pada naik sepeda bebek. Tanggapan-tanggapan yang positif akan
mengalirkan keyakinan diri pada diri anak. Masalahnya ialah, orangtua tidak
hadir di rumah untuk memberikan tanggapan tersebut. Akibatnya, anak tidak tahu
dalam hal apakah ia sanggup berkarya dan memberi sumbangsih.
Kedua, anak ini bisanya mengembangkan identitas diri yang lemah pula.
Identitas diri bertumbuh dari tanggapan orangtua terhadap apa yang anak
katakan dan perbuat. Identitas diri merupakan pengetahuan tentang apa itu dan
apa itu yang bukan diri anak. Identitas diri tidak bisa keluar dalam semalam;
identitas diri merentang melalui proses waktu dan interaksi. Orangtua yang tidak
hadir di rumah tidak akan bisa menyediakan tanggapan-tanggapan yang
diperlukan anak.
Ketiga, anak ini mempunyai arah diri yang lemah. Keyakinan diri diperlukan
dalam pembentukan identitas diri; kesadaran akan kesanggupan (dan
ketidaksanggupan) menjadi dasar terbentuknya jati diri yang jelas dan
berimbang. Jati diri yang sehat merupakan busur yang dapat menembakkan
anak panah ke arah yang tepat. Tanpa jati diri dan keyakinan diri, anak tidak tahu
arah hidupnya.
Kesimpulannya, anak yang seperti busa kering adalah anak yang tersesat dan ia
akan menjadi orang yang tersesat. Orang yang tersesat adalah orang yang tidak
tahu arah hidupnya, tidak kenal siapa dirinya, dan buta akan kebisaannya. Ia
perlu dibimbing dan rawan terhadap tindak penyesatan. Ia adalah seseorang
yang bingung dan dalam kebingungannya, ia mudah mengambil keputusan yang
keliru, bahkan keputusan yang merugikan orang lain.
2. Busa berminyak
Anak yang hidup di tengah orangtua yang sering bertengkar akan menyerap
banyak ketegangan dan ketakutan. Saya mengibaratkannya bak busa yang
penuh minyak. Ciri pertamanya ialah, ia menyimpan kemarahan yang berlebihan,
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kemarahan yang berasal dari kemarahan terhadap ketidakharmonisan
orangtuanya dan dari kemarahan terhadap dirinya sendiri yang tidak mampu
berbuat apa-apa. Anak ini akan bertumbuh menjadi anak yang agresif;
kecenderungannya adalah melampiaskan kemarahannya keluar, kepada orangorang yang tidak selayaknya menjadi sasaran kemarahannya. Ia akan mencari
dan menantikan peluang untuk mengumbar kemarahannya. Ia rawan terhadap
perilaku merusak dan mudah terjerat dalam sikap antisosial.
Kedua, anak ini memendam kepahitan yang berlebihan, kepahitan yang muncul
akibat kebencian yang terus menerus diserapnya dari orangtua yang
mencipratkan minyak kepahitan. Kehidupan orangtua yang pahit menjadi bagian
hidupnya sekarang dan pada akhirnya ia bertumbuh menjadi orang yang tak
peduli dengan lingkungan dan hidup. Ia berjalan sendiri dan tidak membutuhkan
orang. Ia tidak mengenal apalagi membagikan sentuhan altruistic kepada yang
lainnya. Ia tidak mau diganggu dan tidak berminat pada kehidupan bersama. Ia
sinis dan tidak terbuka terhadap orang lain.
Ketiga, anak ini mempunyai kesedihan yang berlebihan karena terlalu sering
menangisi keadaan keluarganya dan kerap kali terpaksa menyerap tangisan
orangtuanya. Hati yang terisi tangisan bertumbuh menjadi jiwa yang depresif,
hampa kesegaran, dan kosong sukacita. Ia cenderung menyendiri atau kalaupun
berdua, ia mudah tersedot ke dalam hubungan kebergantungan. Pada akhirnya
ia menjadi beban bagi yang lainnya dan hidupnya dipenuhi kecemasan.
Kesimpulannya, anak yang bak busa berminyak adalah anak yang melarikan diri.
Ia dapat melarikan diri ke mana-mana, bahkan ke tempat yang sangat salah,
seperti pelacuran, narkoba, atau kelompok bermasalah lainnya. Ia senantiasa
mencari tempat untuk bersembunyi dari realitas yang baginya terlalu
menyakitkan.
cut
Redaksi :
Maaf, artikel di atas cukup panjang untuk kami sajikan seluruhnya. Bagi Anda yang
tertarik untuk membaca keseluruhan artikel ini, silakan berkunjung ke Situs TELAGA di
alamat:
==> http://www.telaga.org/artikel.php?prospek_dan_terapi_keluarga.htm

Surat Anda
Dari : Wietjung Sudarma <wie.tjung.sudarma@>
>Selamat Pagi Bapak/ibu Pengarush
>ICW - Indonesian Christian Webwatch
>Berkaitan dengan acara ibadah remaja dan pemuda di tempat kami,
>pada bulan Febuari ini ada permintaan pengurus remaja dan pemuda di
>tempat kami untuk menyampaikan materi kotbah/ajaran yang berkaitan
>dengan berpacaran. Bapak/Ibu dapat membantu ?
>Sebelum dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih.
>Tuhan memberkati.
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>Salam Kasih YK
>wietjung

Redaksi :
Terima kasih atas surat Sdr. Wietjung. Bukan suatu kebetulan jika ICW edisi 1017
mengangkat tema tentang "Kasih", bertepatan dengan momen Valentine. Di sana ada
banyak informasi yang bisa Anda dapatkan, khususnya sehubungan dengan tema yang
Anda sedang cari, yaitu tentang berpacaran. Nah, coba Anda lihat kembali ICW edisi
1017 yang lalu, atau kalau Anda belum punya silakan berkunjung ke situs arsip kami di:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1017/ Semoga jawaban kami ini dapat
membantu pelayanan Anda, Jika ada pertanyaan lagi, jangan segan mengirimkannya
kepada kami. Tuhan memberkati.<include> </include>
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Salam Kasih
Shaloom,
Bulan April depan bangsa kita akan menyelenggarakan pemilu, sebuah pesta
demokrasi yang akan menentukan langkah bangsa ini ke depan. Harapan kita semua,
pemilu ini betul-betul dapat menyuarakan jiwa demokratis supaya muncul wakil-wakil
rakyat yang memiliki kompetensi yang mampu memimpin negeri ini. Mari kita doakan
agar Tuhan terus memimpin negeri kita tercinta ini sehingga terbentuk masyarakat yang
takut akan Tuhan.
Pemilu 2004 memiliki format pelaksanaan yang berbeda dengan kedelapan
penyelenggaraan pemilu yang pernah diselenggarakan sebelumnya. Jumlah partai
peserta pemilu pun banyak mengalami perubahan. Pemilu 1999 yang lalu diikuti 48
partai politik sedangkan tahun ini diikuti oleh 24 partai. Meskipun mengalami penurunan
kuantitas dari pemilu sebelumnya, namun jumlah tersebut masih jauh lebih banyak
dibandingkan Pemilu Orde Baru yang hanya diikuti oleh 3 partai politik. Hal tersebut
menunjukkan peta politik Indonesia yang masih terpecah-pecah. Mungkinkan hal ini
juga menunjukkan sulitnya menemukan tokoh wakil rakyat yang bisa mewakili sebagian
besar aspirasi rakyat, apalagi untuk seluruh kepentingan dan keinginan rakyat?
Pada edisi 1019 ini ICW menyajikan topik PEMILU. Lewat edisi ini kami ketengahkan
daftar situs yang berhubungan dengan kegiatan Pemilu beserta review singkatnya.
Silakan Anda berkunjung ke alamat- alamat tersebut untuk mendapatkan berbagai
informasi terlengkap dan terbaru tentang pemilu.
Mari kita bersama-sama berperan-serta secara aktif mengikuti Pemilu 2004 ini dan
doakan agar kasih Tuhan dinyatakan kepada bangsa kita tercinta sehingga Pemilu 2004
benar-benar dapat berjalan jujur dan demokratis.
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Centre for Electoral Reform

Centre for Electoral Reform (CETRO) atau Pusat Reformasi Pemilu adalah sebuah
organisasi nirlaba yang bertujuan untuk memperkokoh gagasan dan pranata Pemilu
serta menyebarluaskan gagasan pemilihan umum yang jujur dan adil melalui
pembaharuan Sistem Pemilu. Saat ini, salah satu kegiatan mereka adalah mengadakan
simulasi Pemilu 2004 di berbagai daerah di Indonesia. Melalui situs ini Anda dapat
memperoleh berbagai informasi seperti: parpol Pemilu 2004, contoh surat suara, jadwal
Pemilu 2004, maupun berbagai informasi penting lainnya seputar Pemilu 2004. Untuk
lebih jelasnya silakan klik:
==> http://www.cetro.or.id/
•

Info Partai Direktori Partai Politik Indonesia

Situs Info Partai menginformasikan berbagai hal tentang keberadaan partai politik di
Indonesia. Di bagian depannya, langsung dimunculkan pertanyaan "Tahukah Anda
bahwa saat ini di Indonesia telah berdiri lebih dari 237 partai politik dari berbagai aliran
dan golongan?". Nah, lewat situs ini Anda bisa menemukan ke 237 partai tersebut,
lengkap dengan daftar partai politik peserta pemilu tahun ini. Jika dilihat materi yang
ada di dalamnya, Situs Info Partai memang disediakan bagi para partai politik untuk
menyosialisasikan keberadaan partainya kepada masyarakat.
==> http://www.partai.info/
•

Komisi Pemilihan Umum

Keberadaan situs resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU) ini menjadi salah satu media
yang efektif bagi KPU untuk menyosialisasikan Pemilu 2004 kepada masyarakat
Indonesia. Banyak sekali informasi seputar Pemilu 2004 yang dapat kita peroleh dari
situs ini, antara lain: berita seputar kegiatan KPU, pemantauan pemilu, daftar partai dan
calegnya di berbagai daerah pemilihan, maupun jadwal pemilu di berbagai daerah.
Selain itu KPU juga menyediakan Pusat Pendidikan Pemilih untuk membekali para
pemilih dengan berbagai pengetahuan seputar pelaksanaan Pemilu 2004. Untuk lebih
mengenal keberadaan KPU serta mendapatkan berbagai informasi tentang Pemilu
2004, silakan kunjungi Situs Komisi Pemilihan Umum.
==> http://www.kpu.go.id/
•

Pemilu 2004 - Masyarakat Transparansi Indonesia

Situs Pemilu, yang dikembangkan oleh komunitas yang menamakan diri sebagai
Masyarakat Transparansi Indonesia ini, sebenarnya merupakan arsip dari berbagai
berita menjelang Pemilu 2004. Berita-berita tersebut diambil dari Situs KPU maupun
berbagai situs media online di Indonesia. Jika Anda ingin membaca berbagai berita
tersebut silakan klik:
==> http://www.transparansi.or.id/pemilu2004.html
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Pemilu 2004 - detik.com

Sebagai salah satu situs berita online terbesar di Indonesia, detik.com tidak ketinggalan
menyajikan berita-berita seputar pemilu. Berbagai informasi yang dapat Anda akses
antara lain: profil 24 parpol peserta Pemilu 2004, profil calon Presiden, analisa Pemilu
2004, dan berbagai informasi penting lainnya yang akan menambah pemahaman Anda
mengenai Pemilu 2004. Walaupun detik.com memasang link mengenai Pemilu 2004 di
halaman depan situs mereka, tapi jika Anda ingin langsung mengunjungi link Pemilu
2004 Anda bisa membukanya di:
==> http://www.detik.com/gudangdata/pemilu2004/index.shtml
•

Agenda Pemilu 2004

Anda belum tahu kapan saja kegiatan Pemilu 2004 dilaksanakan? Jangan khawatir,
melalui alamat-alamat di bawah ini, Anda dapat mengetahui agenda kegiatan pesta
demokrasi tersebut.
==> http://www.unitedfool.com/violet/koleksi/000447.shtml
==> http://www.detik.com/gudangdata/pemilu2004/jadwalpemilu.shtml
•

Situs-situs Partai Politik Peserta Pemilu 2004

Jangan Salah Pilih! Sebelum Anda menetapkan pilihan Anda pada pemilu mendatang
ada baiknya Anda mengenal lebih dahulu partai-partai tersebut. Seperti yang sudah
sering kita dengar, ibarat orang yang membeli kucing di dalam karung, sering keliru
memilih yang cacat karena kita tidak mengetahui apa yang ada di dalamnya. Karena itu
berikut kami sajikan beberapa situs partai politik untuk Anda dapat mengenal lebih jauh
partai-partai tersebut. Tidak semua partai kami tampilkan di sini karena ternyata tidak
semua partai memiliki situs, selain ada juga yang sudah tidak di-update lagi. Nomor di
depan nama partai adalah sesuai dengan nomor urut partai politik peserta pemilu.
1. Dewan Pimpinan Pusat PNI Marhaenisme
==> http://dpp-pni.tripod.com/
2. Partai Buruh Sosial Demokrat
==> http://www.pb-sd.org/
4. Partai Merdeka
==> http://www.partaimerdeka.or.id/
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru
==> http://partai-pib.or.id/
15. Partai Kebangkitan Bangsa
==> http://www.kebangkitanbangsa.org/
16. Partai Keadilan Sejahtera
==> http://www.pk-sejahtera.org/
18. PDI Perjuangan
==> http://www.pdiperjuangan-online.org/
==> http://www.pdiperjuangan.net/
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19. Partai Damai Sejahtera
==> http://www.partaidamaisejahtera.net/
==> http://www.partaidamaisejahtera.com/
20. Partai Golongan Karya
==> http://partai-golkar.or.id/
•
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Situs-situs Lain yang Berhubungan dengan Pemilu

Jangan sampai Anda lewatkan untuk berkunjung ke alamat-alamat situs di bawah ini
karena ada banyak informasi yang sangat berguna bagi Anda sebelum Anda
berpartisipasi dalam Pemilu yang akan datang.
Daftar Tokoh Partai Politik Peserta Pemilu 2004
==> http://www.tokohindonesia.com/politisi/partai/pemilu/2004/
Profil Calon Presiden, Presiden, dan Mantan Presiden
==> http://www.presidenkita.com/
Undang-Undang Pemilu
==> http://www.pansus-dpr-ri.or.id/ruupemilu/uu_pemilu/
Surat Gembala Pemilihan Umum 2004 Konferensi Waligereja Indonesia
==> http://mirifica.net/wmview.php?ArtID=621

Jelajah Situs Manca
•

National Democratic Institute (NDI) for International Affairs

Situs NDI mewartakan berbagai hal tentang perkembangan sistem demokrasi di
berbagai wilayah negara, terutama di wilayah di mana NDI melakukan aktivitasnya.
Banyak informasi terbaru tentang demokrasi bisa Anda dapatkan di sini, selain juga
berbagai artikel yang sayang untuk dilewatkan.
==> http://www.ndi.org/
•

International Foundation for Election Systems

Situs ini merupakan situs resmi dari sebuah NGO (Non Government Organization) yang
berpusat di Washington Amerika Serikat, yang khusus bergerak di bidang kegiatan
pemilu di berbagai negara. Lembaga yang berdiri sejak 1987 ini telah memiliki banyak
pengalaman tentang pelaksanaan demokratisasi, khususnya melalui pemilu. Hal
tersebut dibuktikan dengan keterlibatan mereka dalam pemilu di 100 negara.
==> http://www.ifes.org/

Seputar Milis
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Milis Diskusi
Terangduniamail

Milis ini merupakan komunitas utama dari saudara-saudara seiman non- denominasi
yang tergabung dalam komunitas terangdunia.com, di mana di dalamnya Anda dapat
saling berbagi, saling menguatkan melalui renungan, kesaksian, berita, maupun artikel.
Selain itu, milis ini dapat juga digunakan untuk menginformasikan tentang suatu event
rohani bersama. Untuk lebih jelasnya, silakan Anda bergabung dengan komunitas ini.
==> <terangduniamail-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <terangduniamail-owner@yahoogroups.com> [Moderator]
==> http://groups.yahoo.com/group/terangduniamail/ [Arsip]
Indonesia Prayer Network
Milis ini disediakan sebagai media di mana kita bisa saling mendoakan tentang segala
hal, baik pribadi maupun untuk negara kita. Tujuannya, dengan saling mendoakan, para
anggota milis dapat saling menguatkan, mendidik, dan mengingatkan. Nah, jika saat ini
Anda terbeban untuk mendoakan kegiatan pemilu yang akan diselenggarakan di negara
kita tercinta ini, silakan bergabung dengan para pendoa- pendoa di seluruh tanah air
melalui milis ini.
==> <Indonesia_prayer_network-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <Indonesia_prayer_network-owner@yahoogroups.com> [Moderator]
==> http://groups.yahoo.com/group/Indonesia_prayer_network [Arsip]
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Artikel: Daftar 24 Partai Politik Peserta Pemilu 2004
1. PARTAI NASIONAL INDONESIA MARHAENISME
Didirikan
: Jakarta, 20 Mei 2002
Asas
: Marhaenisme Ajaran Bung Karno
Ketua Umum : DM Sukmawati Soekarnoputri
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 24 provinsi
2. PARTAI BURUH SOSIAL DEMOKRAT
Didirikan
: Jakarta, 1 Mei 2001
Asas
: Pancasila dan UUD 1945
Ketua Umum : Muchtar Pakpahan
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
3. PARTAI BULAN BINTANG
Didirikan
: Jakarta, 17 Juli 1998
Asas
: Islam
Ketua Umum : Yuzril Ihza Mahendra
Keterangan : Electoral Threshold
4. PARTAI MERDEKA
Didirikan
: Jakarta, 10 Oktober 2002
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : Adi Sasono
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
5. PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
Didirikan
: Jakarta, 5 Januari 1973
Asas
: Islam
Ketua Umum : Hamzah Haz
Keterangan : Electoral Threshold
6. PARTAI PERSATUAN DEMOKRASI KEBANGSAAN
Didirikan

: Jakarta, 23 Juli 2002
56

Asas
: Pancasila
Ketua Umum : M. Ryaas Rasyid
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
7. PARTAI PERHIMPUNAN INDONESIA BARU
Didirikan
: Jakarta, 23 September 2002
Asas
: Keadilan, Demokrasi, dan Kemakmuran
Ketua Umum : Sjahrir
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
8. PARTAI NASIONAL BANTENG KEMERDEKAAN
Didirikan
: Jakarta, 27 Juli 2002
Asas
: Marhaenisme Ajaran Bung Karno
Ketua Umum : Eros Djarot
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
9. PARTAI DEMOKRAT
Didirikan
: Jakarta, 9 September 2001
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : S. Budhisantoso
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 25 provinsi
10. PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA
Didirikan
: Jakarta, 9 September 2002
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : Jend. TNI (Purn) Edi Sudrajat
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
11. PARTAI PENEGAK DEMOKRASI INDONESIA
Didirikan
: Jakarta, 10 Januari 2003
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : H. Dimmy Haryanto
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
12. PARTAI PERSATUAN NAHDLATUL UMMAH INDONESIA
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Didirikan
: Jakarta, 5 Maret 2003
Asas
: Islam
Ketua Umum : K.H. Syukron Ma'mun
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
13. PARTAI AMANAT NASIONAL
Didirikan
: Jakarta, 23 Agustus 1998
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : H.M. Amien Rais
Keterangan : Electoral Threshold
14. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA
Didirikan
: Jakarta, 9 September 2002
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : Jend. TNI (Purn) H.R. Hartono
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
15. PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
Didirikan
: Jakarta, 23 Juli 1998
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : Alwi Abdurrahman Shihab
Keterangan : Electoral Threshold
16. PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
Didirikan
: Jakarta, 20 April 2002
Asas
: Islam
Ketua Umum : Hidayat Nur Wahid
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
17. PARTAI BINTANG REFORMASI
Didirikan
: Jakarta, 20 Januari 2002
Asas
: Islam
Ketua Umum : K.H. Zainuddin M.Z.
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 23 provinsi
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18. PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
Didirikan
: Jakarta, 10 Januari 1973
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : Megawati Soekarnoputri
Keterangan : Electoral Threshold
19. PARTAI DAMAI SEJAHTERA
Didirikan
: Jakarta, 1 Oktober 2001
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : Ruyandi Hutasoit
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
20. PARTAI GOLKAR
Didirikan
: Jakarta, 20 Oktober 1964
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : Akbar Tandjung
Keterangan : Electoral Threshold
21. PARTAI PATRIOT PANCASILA
Didirikan
: Jakarta, 1 Juni 2001
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : KRMH Japto S. Soerjosoemarno
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
22. PARTAI SARIKAT INDONESIA
Didirikan
: Surabaya, 17 Desember 2002
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : H. Rahardjo Tjakraningrat
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 22 provinsi
23. PARTAI PERSATUAN DAERAH
Didirikan
: Jakarta, 18 November 2002
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : Oesman Sapta
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Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi

ICW 2004

24. PARTAI PELOPOR
Didirikan
: Jakarta, 29 November 2002
Asas
: Pancasila
Ketua Umum : Rachmawati Soekarnoputri
Keterangan : Lolos verifikasi faktual di 21 provinsi
Sumber :
==> http://www.indonesia-mrs.com/PPLN/partaipolitik.htm

Lain-Lain
Artikel berikut ini kami ambil dan telah kami edit dari surat kabar KOMPAS yang terbit
hari Sabtu, 28 Februari 2004. Seperti yang tertera dalam caption-nya, sejumlah partai
palitik, calon presiden, dan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) berlombalomba memanfaatkan jaringan internet untuk menjajakan diri dan program. Sayangnya,
pengakses tak diberi kesempatan untuk berinteraksi secara intens. Akibatnya,
keunggulan jaringan internet tidak optimal dimanfaatkan. Untuk lebih jelasnya silakan
Anda baca artikel ini.

Usaha Menjajakan Diri Hingga ke Ruang Pribadi
Peluit tanda dimulainya acara gerak jalan di Lapangan Gajayana, Malang, Jawa Timur,
telah ditiup Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional Amien Rais
dari atas panggung. Meski demikian, sejumlah ibu dan remaja putri tetap berkerumun di
sekitar panggung. Bunyi peluit tidak menggerakkan ibu-ibu dan remaja putri itu untuk
memulai gerak jalan. Mereka tidak mau beranjak sebelum mendapat giliran bersalaman
dengan Amien Rais.
Di antara kerumunan ibu-ibu dari remaja putri itu, tampak seorang ibu hamil. Sambil
meletakkan tangan kirinya di perutnya yang membesar, ia meraih tangan Amien Rais
untuk dicium. Sebelum memulai gerak jalan, ia meminta nama kepada Amien Rais
untuk anak yang dikandungnya. Karena tergesa-gesa, Amien Rais menyebut nama
salah seorang anaknya. Karena kerap terjadi, protes dari anaknya lantas muncul karena
namanya dibagi-bagikan begitu saja.
Protes anak calon presiden tersebut dapat disimak di website resmi Amien Rais yang
telah dipersiapkan matang dan cukup lama untuk kampanye pencalonan dirinya
sebagai presiden dalam Pemilihan Umum (Pemilu), 2004. Banyak cerita unik dan lebih
manusiawi mengenai sosok Amien Rais yang dikenal serius di website tersebut.
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Menurut Edy Kuscahyanto, koordinator redaksi di The Amien Rais Center yang
mengelola website tersebut, website yang diluncurkan pada 9 April 2000 tersebut
terutama dimaksudkan untuk kepentingan pencalonan dan pemenangan Amien Rais
sebagai presiden. "Fokus website ini adalah untuk pemenangan Amien Rais sebagai
presiden dalam Pemilu 2004." ujarnya.

Calon presiden lain yang memanfaatkan jaringan Internet untuk sarana kampanye
pemenangan pemilunya adalah Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
Abdurrahman Wahid. Website resmi yang digarap serius sejak tahun 2002 ini
menampilkan sosok Gus Dur, panggilan akrab Abdurrahman Wahid, secara lebih intens
dan menyeluruh.
Dalam paparan mengenai biografi, misalnya, dipaparkan sejumlah hal yang selama ini
tidak diketahui khalayak secara umum. Setelah membaca paparan dalam website
dengan dominasi warna hijau tersebut, orang mungkin baru tahu bahwa nama lengkap
Gus Dur adalah Abdurrahman Addakhil. Dalam website itu dijelaskan nama Addakhil
merupakan pilihan KH Wahid Hasyim, ayahnya. Nama itu diambil Wahid Hasyim dari
seorang perintis Dinasti Umayyah yang telah menancapkan tonggak kejayaan Islam di
Spanyol.
Tidak hanya sejumlah calon presiden yang ramai-ramai memanfaatkan jaringan Internet
untuk melakukan kampanye dan pendekatan kepada calon pemilih. Sejumlah partai
politik peserta Pemilu 2004 juga menggunakan media yang dapat diakses sepanjang
hari ini sebagai medium. Akhir tahun lalu Partai Golongan Karya (Golkar) meluncurkan
website resmi mereka yang, tentu saja, dominan dengan warna kuning.
Foto Ketua Umum Parta Golkar Akbar Tandjung yang sedang berkampanye di atas
mobil tampil dominan begitu website dibuka. Di ujung bawah tampilan muka website ini
terpampang banner bertuliskan "Siap Menghadapi Pemilu 2004 dengan Dukungan
Teknologi Informasi".
Langkah memanfaatkan jaringan Internet juga dilakukan partai politik lain. Tidak hanya
membangun website, beberapa partai politik seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
yang umumnya beranggotakan kalangan muda memanfaatkan mailing list (milis) untuk
berkomunikasi dan menyosialisasikan kegiatan dan program partai.
Mereka yang berupaya berkampanye melalui jaringan Internet sadar betul bahwa
populasi pengguna Internet di Indonesia masih sangat kecil. Menurut Asosiasi
Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) tahun 2004, hanya sekitar delapan juta
pengguna Internet. "Ini artinya hanya empat persen dari total penduduk Indonesia yang
sekitar 200 jutaan orang," ujar JH Wenas, calon anggota legislator PKB, yang memilih
strategi kampanye melalui jaringan internet.
Pilihan Wenas menggunakan jaringan Internet untuk kampanye didasarkan pada
sebaran pengguna Internet yang terkonsentrasi pada titik-titik di mana infrastruktur
telekomunikasi relatif memadai, yaitu di kota besar seperti Jakarta. "Dari titik pandang
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konteks daerah pemilihan (DP) saya, yaitu DP I DKI Jakarta, pilihan strategi kampanye
saya menggunakan jaringan Internet menjadi relevan," ujar Wenas yang mengaku tidak
memiliki cukup "gizi" untuk berkampanye secara konvensional.
Namun, terlepas dari hal itu, kampanye menggunakan jaringan Internet, apakah melalui
website, milis, maupun distribusi e-mail one-to-many seperti yang dilakukan Wenas,
tidak bisa dipisahkan dari fakta adanya segmentasi publik sasaran. "Harus diakui
memang terbatas publik pengguna Internet. Boleh dikatakan bahwa Internet di
Indonesia hanya diakses oleh kelas menengah seperti profesional, karyawan, politisi,
pelajar, mahasiswa, dan aktivis lembaga swadaya masyarakat," paparnya.
Meski kecil, Wenas Yakin, kampanye yang dilakukan melalui e-mail seperti yang
ditempuhnya akan berdampak kepada publik. Ada harapan bahwa trickle down effectnya bisa meluas ke kalangan yang belum memiliki kemewahan mengakses Internet
secara rutin.
"Saya masih ingat, satu atau dua tahun sebelum Soeharto turun, banyak sekali e-mail
maupun milis underground bermunculan untuk saling bertukar informasi mengenai
banyak hal di negeri ini. Pengalaman ini menunjukkan bahwa Internet secara umum
memberikan kontribusi bagi penciptaan sebuah momentum. Satu hal yang perlu diingat,
kekuatan Internet terletak pada daya jangkau ke ruang pribadi orang per orang," jelas
Wenas.
Calon legislator "nomor sepatu" dari PKB ini yakin, melalui e-mail one-to-many yang ia
lakukan, metode direct selling seperti dalam dunia pemasaran dapat diterapkan. Dalam
metode itu, siapa yang memberi referensi menjadi sangat penting. Orang akan
cenderung percaya akan suatu informasi bila direferensikan oleh orang yang dikenal
atau dipercayainya.
Jaringan Internet dipilih sebagai media kampanye terutama karena alasan minimnya
biaya yang diperlukan jika dibandingkan dengan kampanye di media lain seperti media
cetak atau elektronik. Untuk membangun website resmi Amien Rais, dibutuhkan dana
awal 400 juta rupiah. Sementara untuk operasional per bulan diperlukan dana 20 juta
rupiah, termasuk untuk menggaji empat orang staf.
"Internet merupakan media yang paling murah cost-nya dengan keuntungan cepat,
tampil setiap saat, dan dapat diakses dari mana saja. Inti pemanfaatan jaringan Internet
adalah kecepatan, baik kecepatan akses maupun kemutakhiran berita-beritanya. Tanpa
itu, akan ditinggalkan orang," ujar Edy.
Bagi The Amien Rais Center, kampanye melalui jaringan Internet merupakan pilihan
yang sifatnva substitutif disamping kampanye lainnya. Selain mengelola website, The
Amien Rais Center juga menerbitkan tabloid dua mingguan MAR dan Rakyat Pos.
Jaringan Internet dipilih karena kecepatan dan sebarannya.
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Meskipun sadar akan keunggulan jaringan Internet, yaitu kecepatannya, hampir semua
website calon presiden, partai politik, atau calon anggota Dewan Perwakilan Daerah
(DPD) lambat dalam meng- update berita. Berita terkini di website Amien Rais
merupakan berita hari sebelumnya yang sudah tersebar luas melalui media cetak atau
elektronik yang dituduh "lambat".
Di website Partai Golkar, di halaman muka masih menampilkan "berita basi" bantahan
Akbar Tandjung mengenai kesediaannya menjadi calon wakil presiden.

Kalaupun kemudian agak cepat, umumnya website yang digunakan untuk kampanye itu
mengambil berita dari media Internet lain atau media cetak. Website Sarwono
Kusumaatmadja, misalnya, isi beritanya merupakan kompilasi berita dari sejumlah
media.
Kembali pada keunggulan jaringan Internet, yaitu pada kecepatan akses dan
kemutakhiran beritanya, apa yang dikerjakan melalui sejumlah website peserta Pemilu
2004 untuk kampanye kemudian dapat diukur. Tampilan dan fasilitas yang
ditawarkankan sejumlah website tidak cukup atraktif dan tidak cukup memberi peran
kepada pengakses untuk terlibat. Ditambah kelambatan akses pada up-dating beritanya
membuat website para pengadu nasib dalam Pemilu 2004 ini semakin tidak menarik.
Berkaca pada minimnya pengguna jaringan Internet yang sebarannya terkonsentarasi
di kota-kota besar di mana terdapat infrastruktur telekomunikasi yang memadai, strategi
pemanfaatan jaringan Internet ke ruang pribadi orang per orang harus digarap.
Sayangnya sejumlah website peserta Pemilu 2004 tidak dibuat milis atau forum yang
dapat menjangkau ruang pribadi masing-masing orang untuk memperluas jaringan dan
meningkatkan intensitas komunikasi. Pengakses tidak diajak terlibat aktif dan hanya
disuguhi "makanan" yang tidak disuguhkan.
Sumber:
Judul Artikel : Usaha Menjajakan Diri Hingga ke Ruang Pribadi
Surat kabar : Kompas, Edisi Sabtu, 28 Februari 2004
Halaman
: 29
Redaksi:
==> http://www.m-amienrais.com/ [Situs Amien Rais]
==> http://www.gusdur.net/ [Situs Gus Dur]
==> http://www.akbartandjung.com/ [Situs Akbar Tandjung]

Surat Anda
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Dari : Franky Mamahit <ankym@>
>Guys, your information need to be updated :)
>The moderator has already changed a year ago to dr Eddy JP and Budi
>Lewiyanto. Dr Yohanes-nya sudah pensiun sejak 3 tahun lalu :)
>No more posting from him ever since.
>Bless,

Redaksi :
Terima kasih atas koreksi dari Sdr. Franky. Memang benar bahwa sekarang milis
AyahBunda dipegang oleh dr. Eddy JP dan Budi Lewiyanto. Kami telah melakukan
konfirmasi dengan owner milis AyahBunda. Nama dr. Yohanes Santosa masih
digunakan sebagai nama moderator karena pergantian secara resmi memang tidak
dilakukan, namun secara operasional milis AyahBunda telah dimoderatori oleh dr. Eddy
JP dan Budi Lewiyanto.<include> </include>
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Salam Kasih
Apa kabar para pembaca terkasih?
Kita sudah memasuki minggu ketiga kampanye, bagaimana suasana di tempat Anda
masing-masing? Apakah semuanya berjalan lancar? Atau apakah mungkin Anda
sendiri juga tengah sibuk berkampanye? Kalau ya, kami ucapkan selamat berkampanye
dengan baik dan tertib.... [jangan bikin onar, ya :(... ]
Bagi Anda yang tidak ikut kampanye, kami harap Anda bisa terus aktif mengikuti
informasi-informasi tentang partai-partai peserta Pemilu sehingga dengan pikiran jernih
Anda bisa memutuskan pilihan Anda pada hari H-nya nanti. Kalau Anda memerlukan
informasi tentang partai-partai peserta Pemilu, silakan baca lagi ICW edisi 1019 yang
lalu, yang penuh memuat informasi tentang situs-situs Pemilu, dan situs-situs Partai
Pemilu 2004. Kami berharap informasi yang kami sajikan tersebut dapat memberikan
referensi yang berguna bagi Anda untuk bersiap diri menghadapi Pemilu tanggal 5 April
2004 nanti.
Nah, apa topik ICW edisi 1020? Tentu saja bukan soal Pemilu lagi. Edisi kali ini akan
menampilkan situs-situs Portal sebagai pilihan topiknya. Apakah arti Portal? Secara
online, Portal diartikan sebagai situs yang menyediakan berbagai macam informasi dan
referensi yang sangat berguna untuk pembelajaran, bisa memiliki topik bahasan
tertentu maupun membahas bermacam topik. Situs-situs Portal yang kami sajikan di sini
adalah situs-situs Portal Kristen yang di dalamnya Anda bisa menemukan berbagai
informasi berguna tentang kekristenan yang Anda inginkan. Selamat menyimak sajian
kami dan selamat berkunjung langsung ke situs-situs tersebut.
Jangan lewatkan juga ulasan kami tentang BLOG, serta review situs baru dari Eunike
Family di rubrik GET THE FRESH.
Selamat menikmati,
Redaksi
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Jelajah Situs
•

SABDA.org

Situs SABDA.org adalah salah satu wujud pelayanan media internet dari Yayasan
Lembaga SABDA (YLSA) yang telah menjadi salah satu sumber informasi kekristenan
terbesar bagi masyarakat Kristen Indonesia di dunia internet. Banyak sekali informasi
yang bisa Anda dapatkan melalui situs ini. Pertama, SABDA.org memuat informasi
tentang berbagai milis-milis Kristen Indonesia (baik milis Publikasi maupun Forum
Diskusi). Kedua, SABDA.org juga memuat banyak sekali informasi tentang keberadaan
situs-situs Kristen Indonesia, terutama situs-situs besar YLSA yang memuat Alkitab
online, artikel-artikel (tentang misi, pelayanan Anak/Sekolah Minggu, konseling, dan
sejarah Alkitab), juga bahan-bahan kursus Alkitab dan masih banyak lagi. Ketiga,
SABDA.org juga menyajikan semua arsip-arsip milis publikasi YLSA (yang jumlahnya
ada lebih dari 10 publikasi, termasuk salah satunya adalah publikasi ICW ini). Melalui
bagian arsip ini Anda bisa mendapatkan ribuan artikel yang pernah diterbitkan oleh
publikasi YLSA. Di samping ketiga hal tersebut masih banyak lagi informasi lain yang
bisa Anda dapatkan. Dari segi fasilitas yang tersedia, SABDA.org boleh dikatakan
cukup komplit. Fasilitas yang ada di antaranya sistem pencarian yang sangat menolong,
bukan hanya untuk mendapatkan informasi-informasi di situs ini, tapi juga untuk
pencarian ayat Alkitab. Disediakan fasilitas untuk mencari ayat berdasar kata kunci dan
tampilan ayat-ayat yang menarik. Fasilitas lain adalah melalui situs ini Anda bisa
langsung mendaftarkan diri untuk berlangganan berbagai publikasi secara gratis
(termasuk bahan- bahan saat teduh dan artikel-artikel pelayanan) atau bergabung
dengan milis-milis diskusi YLSA. Karena begitu besarnya sumber- sumber referensi dan
fasilitas yang tersaji, bisa jadi Situs SABDA.org akan menjadi "senjata pamungkas"
untuk mendapatkan informasi yang Anda perlukan. Anda penasaran? Silakan cepatcepat berkunjung, kami yakin apa saja yang Anda butuhkan tersedia di situs ini.
==> http://www.sabda.org/
==> http://www.sabda.org/situs/ [Daftar Situs]
==> http://www.sabda.org/publikasi/ [Daftar Publikasi]
•

Glorianet Cyber Ministries

Boleh dibilang Situs Glorianet Cyber Ministries ini merupakan sebuah gudang artikel
yang cukup besar. Di dalamnya, Anda akan menemukan ratusan artikel yang telah
ditata menjadi berbagai kotak menu kategori. Artikel-artikel tersebut merupakan tulisan
dari pemikir- pemikir Kristen dan Katolik yang sudah dikenal di negeri ini serta kutipan
dari berbagai media massa. Dapatkan juga informasi terbaru tentang buku-buku yang
diterbitkan oleh penerbit Gloria. Dari segi pelayanan bagi para pengunjung, situs yang
di-update harian ini menjadi semakin lengkap dengan adanya fasilitas e-mail gratis dan
sajian milis publikasi Renungan Harian.
==> http://www.glorianet.org/
•

Terangdunia
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Beragam informasi (baik sekuler maupun Kristen) tersaji melalui Situs Terangdunia ini.
Menu-menu yang ada di situs ini di antaranya "Kata Bijak untuk Direnungkan" yang
berisi untaian kalimat bijak sebagai bahan inspirasi, "Berita Terkini" yang berisi berbagai
informasi peristiwa yang sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat, "Artikel Utama",
"Email dari Tuhan", "Terbaru di Terangdunia.com", "Profil Tokoh", dan "Kolom Khusus"
yang diisi dengan kolom Konseling, Profetik, dan Alkitabiah Populer, dan sejumlah
artikel berbahasa Inggris. Selain menu-menu tersebut, beberapa info seperti info kaset,
info buku, dan info tentang suatu event juga ditampilkan di halaman depan situs ini.
==> http://www.terangdunia.com/
•

Mirifica e-News

Mirifica e-News dikelola oleh Konferensi Waligereja Indonesia. Di dalamnya bisa Anda
dapatkan berbagai berita yang akhir-akhir ini menjadi pergunjingan masyarakat.
Berbeda dengan situs-situs portal berita lainnya, situs ini lebih menitikberatkan pada
peranan Gereja di tengah-tengah masyarakat. Sebagian besar informasi merupakan
ulasan yang menunjukkan bagaimana Gereja bersikap atas setiap permasalahan dan
perkembangan yang ada di masyarakat. Nah, untuk mengetahui selengkapnya silakan
masuk ke tiap-tiap rubrik seperti ORBI, URBI, KWI, Editorial, e-Brief, DOSSIERS, RUU
dan UU, dan Konsultasi SISDIKNAS.
==> http://www.mirifica.net/
•

Alamat Portal Lain

Untuk mendapatkan berbagai informasi dan referensi penting lainnya, jangan sampai
Anda lewatkan situs-situs di bawah ini :
Sejarah Alkitab Indonesia
==> http://www.sabda.org/sejarah/
PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen)
==> http://www.sabda.org/pepak/
e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)
==> http://www.sabda.org/misi/
C3I (Christian Counseling Center Indonesia)
==> http://www.sabda.org/c3i/
Pondok Renungan
==> http://www.pondokrenungan.com/
Revival Total Ministry
==> http://revivaltotalministry.or.id/

Jelajah Situs Manca
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Gospelcom

Beragam informasi tersaji di dalam Situs Gospelcom ini, misalnya saja tentang kotbah,
renungan harian, dan berita Misi aktual. Anda bisa mendengarkan versi audio berbagai
kotbah lewat menu "Sermon Index", membaca renungan harian lewat "Daily
Devotional", dan menikmati berbagai artikel terbaru tentang perkembangan
Kekristenan. Dari bermacam topik yang disediakan, salah satu topik yang sedang
hangat dibahas di situs ini adalah mengenai film "Passion of Christ". Untuk lebih jelas
mengenai apa saja yang dibahas, silakan Anda berkunjung ke Situs Gospelcom ini.
==> http://www.gospelcom.net/
•

Crosswalk

Sama seperti Gospelcom, Situs Crosswalk juga menyediakan banyak sekali sumbersumber informasi. Keseluruhan materi di situs ini dibagi menjadi enam kategori yakni
"Faith", "Family", "Fun", "Community", "News", dan "Shopping". Silakan temukan
berbagai artikel, renungan harian, forum, bible study, dan banyak sajian lainnya lewat
kategori-kategori tersebut.
==> http://www.crosswalk.com/
•

Christianity Today

"Informing.Inspiring.Connecting.Equipping" merupakan slogan dari Situs Christianity
Today. Lewat slogannya terlihat jelas situs ini memiliki sumber-sumber informasi yang
sangat besar. Ada beragam menu yang akan membawa Anda untuk lebih memahami
dan mengerti tentang perkembangan kekristenan yang terjadi akhir-akhir ini. Bukan
hanya itu, situs ini memberikan fasilitas yang sangat mendukung para pengunjungnya,
seperti free newsletter, site search, chat, dan masih banyak lagi. Kami sarankan Anda
langsung saja klik alamat di bawah ini dan nikmati penjelajahan informasi melalui Situs
Christianity Today ini.
==> http://www.christanitytoday.com/
•

Fish the Net

Situs Fish the Net ini merupakan semacam penghubung antar situs. Berbagai topik
yang sejenis dan berkaitan dari berbagai situs dirangkai dengan apik di situs ini
sehingga menjadi satu topik bahasan yang disajikan secara menarik. Tentu saja topik
yang diangkat berdasar pertimbangan aktualitasnya. Nah, lewat situs ini Anda bisa
memilih dan menemukan informasi yang Anda inginkan lewat berbagai URL situs yang
terdaftar di dalamnya. Situs ini bahkan lebih dari sekadar directory service karena selain
penyajian topikal tadi juga dilengkapi dengan tulisan-tulisan artikel dan berita- berita
terbaru tentang kekristenan.
==> http://www.fishthe.net/
•

Catholic Online
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Situs Catholic Online memberikan referensi dan informasi yang sangat lengkap tentang
Katolik. Ada berbagai macam berita terbaru, bermacam artikel, dan banyak sekali
sumber-sumber informasi. Bahkan, di dalam situs ini diberikan sejumlah metode untuk
bagaimana mengintegrasikan sebuah keyakinan dengan kehidupan sesehari. Sampai
sekarang, situs ini telah memiliki ribuan halaman isi yang meliputi sejumlah database
sejarah dan biblika tentang Gereja Katolik.
==> http://www.catholic.org/
•

Alamat Portal Lain

Berikut ini beberapa alamat yang kami rekomendasikan untuk Anda kunjungi :
Christianity
==> http://www.christianity.com/
Catholic.net
==> http://www.catholic.net/

Get the Fresh
•

Eunike Family

Kabar gembira bagi kita karena bertambah lagi satu situs Kristen Indonesia yang
muncul. Situs ini diberi nama Eunike Family dan mengkhususkan diri untuk menyoroti
masalah-masalah keluarga. Situs Eunike Family ini merupakan generasi baru dari situs
Eunike yang sempat eksis beberapa tahun yang lalu. Yayasan Eunike sebagai
penggagas pelayanan bagi keluarga ini menggandeng Corpussoft untuk meluncurkan
website Eunike Family. Dalam situs ini Anda akan temukan banyak artikel, tips untuk
orangtua-anak, pasangan, jadual seminar, pelatihan, dan juga artikel-artikel yang
pernah dimuat di majalah Eunike. Meskipun telah menyajikan beberapa menu namun
karena masih softlaunching, feature yang ada masih belum selengkap seperti yang
nantinya akan ditampilkan. Nah, Anda ingin segera mengetahui seperti apa situs baru
kita ini, silakan klik atau kopi/paste URL ini :
==> http://www.eunikefamily.com/

Seputar Milis
Milis Diskusi
Pemuda Kristiani
Pemuda Kristiani ini adalah milis diskusi yang masih termasuk baru. Selain memiliki
tujuan untuk menolong para pemuda/pemudi menemukan pasangan hidupnya melalui
milis ini, Pemuda Kristiani juga merupakan forum "khusus" yang mendiskusikan tentang
masalah-masalah orang muda, misalnya mengenai percintaan. Selain itu sering
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dibagikan juga artikel-artikel yang berhubungan dengan orang muda. Juga tidak
menutup kemungkinan untuk membahas masalah doktrinal yang berkaitan dengan
masalah orang muda. Saat ini milis Pemuda Kristen belum dimoderatori karena masih
tergolong baru. Frekuensi postingnya kira- kira 5 posting per hari. Nah, bagi Anda para
pemuda-pemudi yang sedang mencari tempat untuk mendiskusikan masalah khas
kaum muda, maupun sekadar ingin mencari teman kenalan, silakan Anda bergabung
dengan milis ini.
==> <PemudaKristiani-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]

Milis Publikasi
e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi)
Buletin/Publikasi e-JEMMi yang telah terbit sejak tahun 1998 ini merupakan salah satu
publikasi utama yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA. Buletin ini hadir
secara rutin setiap minggu dengan memuat berbagai artikel misi, kesaksian misi,
sumber-sumber misi dan juga informasi misi lainnya. Sajian informasi di dalamnya,
mengajak kita untuk mendukung dan terlibat dalam pekerjaan misi, terutama dalam
upaya untuk mengenalkan Yesus Kristus ke seluruh dunia, baik dengan menjadi
pendoa maupun dengan terlibat langsung di ladang misi. Bagi Anda yang terbeban
dalam pelayanan misi, buletin ini merupakan sebuah bacaan wajib. Nah, silakan
berlangganan milis yang sampai kini telah memiliki 8500 pelanggan ini. Kami yakin
informasi yang tersaji dalam setiap edisi e-JEMMI akan memperkaya kehidupan Kristen
Anda.
==> <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]
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Artikel: Sebentar
•

HUMOR

Seorang turis yang baru saja tinggal di Indonesia ingin berpergian ke Papua. Dengan
bahasa Indonesia yang masih terbata-bata dia menelepon sebuah agen perjalanan.
"Berapa lama perjalanan menuju Papua?" tanya turis kepada petugas. "Sebentar, Tuan"
jawab petugas sambil mencari-cari buku informasi. "Oh, terima kasih," jawab si turis
sambil menutup telepon dengan wajah cerah.
Sumber asli: Kumpulan Banyolan Pilihan Ngebet Ketawa

“

"Pergilah kepada bangsa ini, dan katakanlah: Kamu akan mendengar dan
mendengar, namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat, namun tidak
menanggap."

”

— (Kisah Para Rasul 28:26)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Kis+28:26 >
Sumber : e-Humor edisi (14-1-2002)
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/263/

Lain-Lain
Keberadaan situs portal tentunya memberikan kemudahan dalam pencarian berbagai
informasi di internet. Lalu, setelah kita menemukan berbagai informasi melalui portalportal tersebut, bagaimana kita menginformasikannya kepada orang lain? Memang ada
banyak cara. Salah satunya dengan menempelkannya di BLOG. BLOG? Ya, BLOG.
Ada berbagai keunikan dari apa yang dinamakan dengan BLOG ini. Anda ingin
mengetahuinya? Silakan baca artikel berikut.

Mengenal BLOG
Blog adalah kependekan dari Weblog, istilah yang pertama kali digunakan oleh Jorn
Barger pada bulan Desember 1997. Jorn Barger menggunakan istilah Weblog untuk
menyebut kelompok website pribadi yang selalu di-update secara kontinyu dan berisi
link-link ke website lain yang mereka anggap menarik disertai dengan komentarkomentar mereka sendiri.
Blog kemudian berkembang mencari bentuk sesuai dengan kemauan para pembuatnya
atau para Blogger. Blog yang pada mulanya merupakan "catatan perjalanan" seseorang
di internet, yaitu link ke website yang dikunjungi dan dianggap menarik, kemudian
menjadi jauh lebih menarik daripada sebuah daftar link. Hal ini disebabkan karena para
Blogger biasanya juga tidak lupa menyematkan komentar-komentar "cerdas" mereka,
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pendapat-pendapat pribadi, dan bahkan mengekspresikan sarkasme mereka pada link
yang mereka buat.

Dari komentar-komentar tadi biasanya Blog kemudian menjadi jendela yang
memungkinkan kita "mengintip" isi kepala dan kehidupan sehari- hari dari penciptanya.
Blog adalah cara mudah untuk mengenal kepribadian seorang Blogger. Topik-topik apa
yang dia sukai dan tidak dia sukai, apa yang dia pikirkan terhadap link-link yang dia
pilih, apa tanggapannya pada suatu isu. Seluruhnya biasanya tergambar jelas dari Blognya. Karena itu Blog bersifat sangat personal. Roger Yim, seorang kolumnis San
Francisco Gate pada artikelnya di Februari 2001, menuliskan bahwa sebuah Blog
adalah persilangan antara diary seseorang dan daftar link di internet. Sedang Scott
Rosenberg dalam kolomnya di majalah online Salon pada May 1999 menyimpulkan
bahwa Blog berada pada batasan website yang lebih bernyawa daripada sekadar
kumpulan link tapi kurang instrospektif dari sekadar sebuah diary yang disimpan di
internet.
Perkembangan lain dari Blog yaitu ketika kemudian Blog bahkan tidak lagi memuat linklink tapi hanya berupa tulisan tentang apa yang seorang Blogger pikirkan, rasakan,
hingga apa yang dia lakukan sehari-hari. Blog kemudian juga menjadi Diary Online
yang berada di internet. Satu-satunya hal yang membedakan Blog dari Diary atau
Jurnal yang biasa kita miliki adalah bahwa Blog dibuat untuk dibaca orang lain. Para
Blogger dengan sengaja mendesain Blog-nya dan isinya untuk dinikmati orang lain.

Sejarah Blog
Blog pertama kemungkinan besar adalah halaman What's New pada browser Mosaic
yang dibuat oleh Marc Andersen pada tahun 1993. Kalau kita masih ingat, Mosaic
adalah browser pertama sebelum adanya Internet Explorer bahkan sebelum Nestcape.
Kemudian pada Januari 1994 Justin Hall memulai website pribadinya Justin's Home
Page yang kemudian berubah menjadi Links from the Underground yang mungkin dapat
disebut sebagai Blog pertama seperti yang kita kenal sekarang.
Pada Agustus 1999 sebuah perusahaan Silicon Valley bernama Pyra Lab meluncurkan
layanan Blogger.com yang memungkinkan siapa pun dengan pengetahuan dasar
tentang HTML dapat menciptakan Blog-nya sendiri secara online dan gratis. Walaupun
sebelum itu (Juli 1999) layanan membuat Blog online dan gratis yaitu Pitas telah ada
dan telah membuat Blogger bertambah hingga ratusan, tapi jumlah Blog tidak pernah
bertambah banyak begitu rupa sehingga Blogger.com muncul di dunia per-blog-an.
Blogger.com dan Pitas tentu tidak sendirian, layanan pembuat Blog online diberikan
pula oleh Grouksoup, Edit this Page, dan juga Velocinews.
Sejak saat itu Blog kian hari kian bertambah hingga makin sulit untuk mengikutinya.
Eatonweb Portal adalah salah satu daftar Blog terlengkap yang kini ada di antara daftar
Blog lainnya. Ribuan Blog kemudian bermunculan dan masing-masing memilih topik
bahasannya sendiri, dimulai dari bagaimana menjadi orangtua yang baik, hobi
menonton film, topik politik, kesehatan, sex, olahraga, buku komik, dan macam-macam
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lagi. Bahkan ada Blog tentang barang-barang aneh yang dijual di situs lelang Ebay yang
bernama Who Would Buy That?. Cameron Barret menulis pada Blog-nya essay berjudul
Anatomy of a Weblog yang menerangkan tema dari Blog. "Blog seringkali sangat
terfokus pada sebuah subjek unik yaitu sebuah topik dasar dan/atau sebuah konsep
yang menyatukan tema-tema dalam Blog tersebut." Secara sederhana topik sebuah
Blog adalah daerah kekuasaan si Blogger-nya tanpa ada editor atau bos yang ikut
campur, tema segila apapun biasanya dapat kita temukan sejalan dengan makin
bermunculannya Blog di internet. Dan ya, ide itu telah terpikirkan, Blogger bahkan
sekarang telah membuat Blog dari Blog, dan bahkan Blog dari Blog dari Blog.
Dari sedemikian banyak Blog yang ada, Blog-Blog yang menetapkan standar dari Blog
dan terkenal sehingga memiliki penggemarnya sendiri di antaranya adalah Blog milik
Jorn Barger, Robot Wisdom yang disebut-sebut merupakan Blog terbesar dan paling
berguna dimana dia setiap harinya menyodorkan sekian banyak link yang dibentuk dari
ketertarikannya pada seni dan teknologi. Camworld adalah Blog populer milik Cameron
Barret seorang Desainer Interaktif dimana dia mengkategorikan topik-topik Blog-nya
pada kategori, Random Thoughts, Web Design dan New Media. Camworld dapat
disebut sebagai Blog klasik dalam arti Blog tersebut mengandung dosis tepat dari
karakter dan opini pribadi dicampur dengan keselektifan pemilihan link-nya.

Blogger
Siapa sih para Blogger tersebut? Rabecca Blood pada Blog-nya Rabecca's Pocket
mengatakan bahwa para Blogger mulanya adalah mereka yang telah mengajarkan diri
mereka sendiri HTML karena mereka menyenanginya, atau mereka yang setelah
seharian bekerja di kantor dot.com mereka, dan kemudian menyisakan waktu luang
beberapa jam setiap harinya untuk melakukan web surfing dan memasang hasilnya
pada Blog mereka. Mereka adalah apa yang ia sebut orang-orang yang antusias pada
web. "These were web enthusiast." tulisnya. Evan Williams, pendiri Blogger.com
berpendapat, "Mayoritas Blogger adalah anak-anak muda atau mahasiswa. Dan banyak
di antara mereka yang menggunakannya untuk berkomunikasi dengan temantemannya.".
Lalu apa gunanya membuat Blog? Apa yang mungkin didapatkan oleh seorang Blogger
dalam usaha mengurus Blognya? Rabecca Blood menulis bahwa setelah ia membuat
Blog-nya ada dua efek samping yang terjadi yang tidak ia perkirakan sebelumnya.
Pertama ia menemukan kembali minatnya semenjak ia mulai membuat Blog. Dan hal
kedua yang lebih penting, ia mulai lebih menghargai cara pandangnya sendiri.
Ketika seorang blogger menuliskan apa yang ada di pikirannya, maka ia akan sering
berkonfrontasi dengan pikiran-pikiran dan opininya sendiri. Menulis Blog, atau Blogging,
setiap hari akan membuat Blogger menjadi penulis yang lebih percaya diri. Dengan
terbiasa mengekspresikan pikirannya pada Blog-nya, seorang Blogger dapat dengan
lebih baik mengartikulasikan opininya. Blog bahkan dapat menjadi semacam terapi jiwa.

Komunitas Blog dan Budaya Digital
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Blog adalah budaya digital tersendiri dan komunitas elektroniknya bertebaran di internet
dan dengan sedemikian banyak Blog di internet yang selalu mencari website-website
yang menarik maka Blog menjadi unik. Seperti yang dituliskan Cameron Barret bahwa
Blog saat ini adalah indikator akurat tentang apa yang sedang terjadi di internet dan di
dalam komunitas web. "Blog adalah simbol dari apa yang hebat tentang internet."
tulisnya.
Keinteraktifan adalah hal lain yang didapatkan dari Blog. Internet bukan saja
memungkinkan para Blogger memberikan opini dan komentar mereka tentang suatu
isu, tapi juga memungkinkan para pembaca Blog menuliskan opininya pula tentang
opini yang ia baca. Pro, kontra, link, tambahan informasi, fakta baru, semuanya
kemudian terkandung dalam satu situs Blog besar. Jon Katz dalam tulisannya di
Slashdot, Here Come The Weblog, May 1999, menggambarkan Blog sebagai rangkaian
evolusi menuju "New Media". Blog berhasil mendemonstrasikan banyak hal tentang
budaya interaktif yang disukai orang, terutama anak-anak muda, tulisnya.
Salah satu Blog yang terkenal keinteraktifannya adalah Slashdot yang terkenal dengan
semboyannya "News for Nerds. Stuff that Matters" yang dikelola oleh beberapa
moderator. Di Slashdot satu opini menghasilkan sekian banyak lagi komentar pro atau
kontra yang didukung dengan link yang mereka kontribusikan.
Keinteraktifan Blog adalah salah satu faktor yang menunjang kepopulerannya. Media
konvensional yang bersifat satu arah berubah bentuk menjadi tempat dimana suara
semua orang mendapat tempat, walau belum tentu berharga. Blog memiliki kebalikan
struktur dari media konvensional yang bersifat top-down, membosankan dan arogan,
kata Jon Katz. Blog juga adalah contoh tepat evolusi komunitas elektronik dan
kemampuan orang yang secara online membuat media yang mereka kustomisasi
sendiri, Jon Katz meneruskan. Media yang dikustomisasi sendiri yang dimaksud, adalah
media yang lepas dari kecurigaan media sebagai corong korporasi besar. Blog
kemungkinan besar adalah masa depan media yang kita saksikan sekarang.
Cameron Barret mengatakan hal yang sama, bahwa "Big Idea" dari internet adalah
kekuatan informasi yang terdistribusi dan jurnalisme gaya Blog adalah jurnalisme media
online dalam tingkat yang lebih tinggi. Rabecca Blood menulis: "Dengan komentarkomentar tak kenal takut dan sarkasme mereka Blogger mengingatkan kita betapa
seringkali media konvensional terinfeksi oleh vested-interest dalam membuat berita."

Generasi Kedua
Pada tulisannya di Star Telegram, Frances Katz (ada hubungan dengan Jon Katz?)
menulis bahwa Blog adalah generasi kedua dari Home Page Pribadi. Perbedaan utama
antara Home Page Pribadi dan Blog yaitu, Home Page Pribadi adalah tempat dimana
Anda menempatkan foto keluarga, foto Anda dan kemudian mendistribusikan informasi
pada lingkaran kecil teman-teman dan keluarga. Sedang Blog dirancang untuk
"pengunjung". Blog memiliki suara spesifik dan kepribadian. Blog karenanya adalah
kepanjangan interaktif dari pembuatnya.
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Redaksi :
Beberapa bagian dari artikel ini telah kami edit.

Surat Anda
Dari : Ridwan <@fmi.com>
>Dear Officer,
>Many thanks for this info.
>regards,
>rn
Redaksi :
Terima kasih kembali. Tulisan Anda yang singkat ini menjadi wakil dari surat-surat lain
yang isinya senada. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk surat-surat
tanggapan dari para pembaca ICW yang setia, surat-surat Anda menjadi dorongan bagi
kami untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik. Kiranya kasih Tuhan terus
menyertai kita. Selamat melayani.
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Salam Kasih
Salam sejahtera Sobat setia ICW, Bagaimana kabar Anda? Kami harap Sobat semua
senantiasa dalam keadaan yang baik dan penuh sukacita oleh karena kemurahan dan
kebesaran Tuhan kita. Menjelang perayaan Hari PASKAH minggu ini, sangat penting
kita ingat bahwa sukacita yang kita miliki ini tidak mungkin kita dapatkan jika peristiwa
besar, kematian dan kebangkitan Kristus, tidak pernah terjadi. Jumat Agung, peristiwa
paling tragis dalam kehidupan manusia telah membawa harapan baru bagi setiap umat
manusia. Peristiwa ini merupakan satu dari rangkaian karya besar Tuhan dalam
mewujudnyatakan kasih-Nya kepada manusia. Suatu hal yang luar biasa karena
pengorbanan Kristus di kayu salib telah membuka jalan untuk manusia boleh kembali
kepada Tuhan, karena maut sudah dikalahkan!
Mengherankan memang. Kita tidak mungkin tahu betapa dalam dan berat pergumulan
Yesus di atas kayu salib. Mengapa Ia rela melakukannya bagi kita, orang yang
berdosa? Semuanya itu mungkin selamanya akan menjadi misteri. Namun, iman kita
pada Kristus dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita menyaksikan dengan sukacita
bahwa kita juga telah dimenangkan melalui peristiwa PASKAH, yaitu kebangkitan
Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kemenangan-Nya patut kita rayakan, bukan ketika
menjelang peringatan Hari PASKAH saja, bahkan juga setiap hari dalam hidup kita.
Selamat merayakan Hari PASKAH!
Topik PASKAH di edisi 1021 ini, ICW menyajikan beberapa review situs tentang
PASKAH. Silakan Anda simak setiap reviewnya lalu berkunjung ke masing-masing situs
tersebut. Kami yakin, melalui situs-situs tersebut Anda akan mendapat banyak bahan
tentang PASKAH. Selamat berselancar, dan selamat merenungkan kasih Kristus.
Redaksi
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Jelajah Situs
Situs-situs YLSA
•

SABDA.org

Situs besar penyedia referensi kekristenan di Indonesia, SABDA.org, menyediakan
banyak sekali informasi, referensi, bahkan fasilitas yang akan memanjakan para
pengunjung. Khusus tentang PASKAH, situs ini, yang merupakan gudang bagi arsip
milis-milis publikasi YLSA (Yayasan Lembaga SABDA), akan membantu Anda
menemukan berbagai informasi yang akan memperkaya referensi Anda tentang
peristiwa kemenangan Kristus tersebut.
Arsip milis publikasi ICW (Indonesian Christian Webwatch)
1. ICW edisi 10/1999
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/010/
2. ICW edisi 58/2000 : PASKAH
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/058/
3. ICW edisi 98/2001 : PASKAH
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/098/
4. ICW edisi 125/2002 : PASKAH: "HE is RISEN"
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/125/
Arsip milis publikasi e-BinaAnak
1. e-BinaAnak edisi 4/2000 : PASKAH
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/004/
2. e-BinaAnak edisi 5/2000 : PASKAH
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/005/
3. e-BinaAnak edisi 26/2001 : PASKAH
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/026/
4. e-BinaAnak edisi 27/2001 : PASKAH
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/027/
5. e-BinaAnak edisi 66/2002 : PASKAH - Menggunakan Metode Boneka Tangan
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/066/
6. e-BinaAnak edisi 67/2002 : PASKAH - Menggunakan Metode Diskusi
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/067/
7. e-BinaAnak edisi 69/2002 : PASKAH - Menggunakan Metode Bercerita
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/069/
Arsip milis publikasi e-JEMMi (Jurnal Elektronik Minggguan Misi)
1. e-JEMMi edisi No. 13 Vol. 3/2000
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2000/13/
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2. e-JEMMi edisi No. 14 Vol. 4/2001
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2001/14/
3. e-JEMMi edisi No. 13 Vol. 5/2002 : Selamat PASKAH!
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/13/
4. e-JEMMi edisi No. 15 Vol. 6/2003 : Kebangkitan Kristus
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/15/
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Arsip milis publikasi e-Konsel
1. e-Konsel edisi 038/2003
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/038/
2. e-Konsel edisi 060/2004
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/060/
Arsip milis publikasi e-Reformed
1. e-Reformed edisi 015/2001 : Jika Kristus Tidak Dibangkitkan
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/015/
2. e-Reformed edisi 027/2002 : Apakah Tujuan Kematian Kristus?
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/027/
3. e-Reformed edisi 049/2004 : Yang Sangat Penting ... Kristus Telah Mati
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/049/
•

Situs e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)

Kesaksian "PASKAH Terindah dalam Hidupku"
==> http://www.sabda.org/misi/saksi_isi.php?id=31
Renungan "Kita Juga Akan Hidup"
==> http://www.sabda.org/misi/rng_isi.php?id=3
•

Situs PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen)

Tips Follow-up PASKAH
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/000021/
Tips Pertanyaan Anak-anak Kecil Mengenai PASKAH
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/010054/
Artikel Merencanakan PASKAH Sekolah Minggu
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/000015/
Artikel Doa PASKAH Anak
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/000022/
Artikel Pengalaman PASKAH Sekolah Minggu
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/020055/
Artikel Sejarah Membagi Telur Pada Hari PASKAH
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/000016/
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Bahan Mengajar Kisah PASKAH di Yerusalem
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/000020/
Bahan Mengajar Kuis PASKAH
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/010056/
Bahan Mengajar Arti PASKAH
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/020054/
Bahan Mengajar Terimalah Salam PASKAH Dariku
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/020060/
Berburu Barang Bukti PASKAH
==> http://www.sabda.org/pepak/pustaka/020061/
e-BinaAnak edisi 4/2000 : PASKAH
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/004/
e-BinaAnak edisi 5/2000 : PASKAH
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/005/
e-BinaAnak edisi 26/2001 : PASKAH
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/026/
e-BinaAnak edisi 27/2001 : PASKAH
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/027/
e-BinaAnak edisi 66/2002 : PASKAH - Menggunakan Metode Boneka Tangan
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/066/ e-BinaAnak edisi 67/2002 : PASKAH Menggunakan Metode Diskusi
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/067/ e-BinaAnak edisi 69/2002 : PASKAH Menggunakan Metode Bercerita
==> http://www.sabda.org/pepak/e-binaanak/069/
•

Situs C3I (Christian Counseling Center Indonesia)
Artikel Sudahkah Anda Mengenal Tuhan yang Bangkit?
==> http://www.sabda.org/c3i/artikel/isi/?id=268&mulai=0

•

Situs e-Reformed

Jika Kristus Tidak Dibangkitkan
==> http://www.sabda.org/reformed/sis07.htm
Apakah Tujuan Kematian Kristus?
==> http://www.sabda.org/reformed/sis09.htm
"Yang Sangat Penting ... Kristus Telah Mati"
==> http://www.sabda.org/reformed/sis18.htm
•

Situs SABDAweb

Situs ini akan sangat membantu jika Anda ingin mencari ayat-ayat referensi tentang
PASKAH dalam Alkitab. Caranya, masukkan kata-kata yang berhubungan dengan
PASKAH ke dalam fasilitas "Cari Kata(- kata)" atau "Temukan dalam Alkitab", maka
SABDAweb akan menampilkan semua daftar ayat dimana kata tersebut muncul. Yang
istimewa, lewat situs ini Anda bisa sekaligus bermacam versi Alkitab. Anda ingin segera
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mencoba? Silakan masuk ke alamat ini:
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/
Situs-situs Lain
•

Gloria Cyber Ministries

Untuk menyambut PASKAH, Gloria Cyber Ministries menampilkan halaman khusus
yang menyajikan artikel-artikel tentang PASKAH. Di dalamnya dapat Anda jumpai
berbagai artikel renungan dengan judul-judul seperti "Menjadi Pribadi yang Dicintai
Tuhan", "Hidup Itu Abadi, Mati Itu Mimpi", dan "Tangisan Tuhan Yesus". Selain itu dapat
juga Anda nikmati beberapa puisi tentang PASKAH. Nah, jika Anda saat ini sedang
mencari bahan-bahan untuk renungan PASKAH, sangat tepat Anda berkunjung ke situs
ini. Namun sayang, dari sekian materi menarik tersebut, link ke Pesan PASKAH PGI di
bagian "PASKAH-Link" ternyata masih memakai pesan PASKAH tahun 2002.
==> http://www.glorianet.org/PASKAH/index.htm
•

Pondok Renungan

Di Situs Katolik Pondok Renungan ini bisa Anda temukan cerita tentang Telur PASKAH,
kesaksian-kesaksian dengan judul "PASKAH Terindah dalam Hidupku" dan "Anda
Mempercayai PASKAH ?", renungan "Tips PASKAH Anak-anak", "Nilai Sebuah
PASKAH", "Asal Mula Masa Pra PASKAH" dan "Aroma Pra PASKAH" serta humor
"Masa Pra PASKAH". Untuk mendapatkan semuanya sekaligus silakan masukkan kata
PASKAH pada fasilitas Cari Artikel.
==> http://www.pondokrenungan.com/
Tidak banyak referensi yang bisa kita dapatkan tentang PASKAH dari situs-situs
Indonesia lain. Meskipun demikian, berikut kami sajikan beberapa alamat yang
menyajikan artikel/kesaksian PASKAH yang bisa Anda dapatkan:
Bagaimana Kita Tahu Bahwa Kristus Benar-benar Bangkit dari Mati?
==> http://christiananswers.net/indonesian/q-eden/edn-t001i.html
Masa PraPASKAH dan Masa PASKAH
==> http://www.indocell.net/yesaya/id73.htm
Makna Kebangkitan Kristus
==> http://www.gki.org/article/
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==> http://www.terangdunia.com/viewer_materi.php?id=197

Jelajah Situs Manca
•

Annie's Easter

Satu halaman panjang berisi artikel dan daftar links tentang PASKAH menjadi gerbang
depan dari Situs Annie's Easter ini. Dengan pengantar artikel yang berjudul "Thoughts
from Annie about Easter", situs ini kemudian menyajikan sederet menu link yang
memiliki segudang informasi tentang PASKAH. Kesemua menu yang ada menarik untuk
dinikmati, di antaranya "Annie's Easter History Page", "Annie's How to Celebrate Easter
Page", "Annie's Easter Symbols and Their Meanings Page" dan banyak lagi.
==> http://www.annieshomepage.com/easter.html
•

Peggie's Place

Halaman Easter dari Situs Peggie's Place ini masih mempertahankan penampilan
sederhananya seperti tahun lalu yang hanya memiliki satu halaman memanjang. Di
dalamnya dapat Anda jumpai artikel parodi tentang PASKAH yang dilengkapi dengan
sejumlah link. Seperti artikel yang berjudul "Twas the Night before Easter!", melalui
setiap link- nya Anda akan dibawa menuju sumber-sumber informasi berikutnya tentang
PASKAH. Selain itu masih ada beberapa menu menarik seperti "Easter Reflections" dan
"The Easter Story".
==> http://www.gospelcom.net/peggiesplace/easter.htm
•

The Resurrection of Jesus Christian Answers

Ada banyak sekali pertanyaan yang muncul ketika kita merenungkan makna PASKAH.
Seperti misalnya "The Messiah - Was Jesus really Him?", "Is Jesus Christ really God?",
dan "Could Christ have sinned?". Nah, melalui Situs Christian Answers ini Anda akan
ditolong untuk menemukan jawaban yang tepat dan benar atas setiap pertanyaan
tersebut. Bukan hanya itu, situs ini bahkan juga menawarkan jawaban untuk
pertanyaan-pertanyaan skeptis tentang peristiwa PASKAH. Apakah Anda juga memiliki
pertanyaan tentang PASKAH saat ini? Silakan temukan jawabannya di Situs Christian
Answers ini.
==> http://www.christiananswers.net/easter.html
•

Easter Christianity Today

Karena merupakan sebuah portal informasi Kristen, berbagai informasi tentang
PASKAH pun bisa Anda temui di Situs Christianity Today. Silakan eksplorasi menumenu yang tersedia seperti "The Easter Story" dan "The Story of Christianity". Juga
dapatkan berbagai artikel menarik yang ada di bagian Easter with Your Family. Jika
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belum cukup, silakan masuk ke menu "Related Resources" yang menyediakan lebih
dari 50 artikel untuk Anda.
==> http://www.christianitytoday.com/holidays/easter/
Silakan Anda kunjungi juga URL-URL berikut :
Ash Wednesday, Lent, and Easter Answer in Action
==> http://www.answers.org/issues/easter.html
Easter American Tract Society Gospel Tracts
==> http://www.atstracts.org/easter/
Easter Message
==> http://www.eastermessage.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.

Seputar Milis
Milis Diskusi
Warung Dialog Kristen Indonesia (Wardiki)
Milis Wardiki merupakan wadah bersekutu, berdialog, dan berjejaring bagi para pelajar
dan para alumnus Indonesia yang ada di Australia. Selain itu, melalui "warung" ini, para
anggota dapat saling asah, asih, dan asuh dalam kasih Kristus. Hal tersebut selaras
dengan aspirasi Wardiki yang ingin memperlengkapi setiap insan Kristen dengan "the
Word" dan "the World" untuk melakukan "the Work" yang telah dipersiapkan oleh Allah.
Nah, oleh karenanya lewat milis yang telah berdiri sejak 20 April 1999 ini, para anggota
dapat berdialog tentang beragam topik dari berbagai perspektif, khususnya dari
perspektif Kristen. Meskipun milis ini ditujukan untuk para pelajar dan alumni, namun,
jangan salah sangka menganggap milis ini tertutup lho. Sebab ternyata milis ini terbuka
menerima anggota secara umum asalkan bersedia mengikuti aturan yang ada.
==> <wardiki-net-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]

Milis Publikasi
Jesus.Net Ministry
Jesus.Net Ministry Mailing List adalah tempat dimana kita bisa saling berkirim artikelartikel rohani, seperti renungan, kesaksian, humor, dan lain-lain. Karena hanya
dimaksudkan untuk posting artikel, milis ini tidak menyediakan diskusi. Silakan
bergabung dengan komunitas ini dan dapatkan berbagai renungan yang akan
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senantiasa menyegarkan jiwa kita.
==> <jesus-net-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <jesus-net@yahoogroups.com> [Kirim artikel]
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Artikel: Asal Kata "Easter"
Apakah Anda tahu tentang sejarah kata "Easter" (PASKAH)?

Easter merupakan kata bahasa Inggris yg berasal dari akar kata bahasa protoGermanic yang memiliki arti "to rise" (atau bangkit). Dalam bahasa Jerman kontemporer
kata "oest" dan dalam bahasa Inggris kata "east" keduanya memiliki arti Timur petunjuk
arah saat matahari terbit (to rise bangkit dari kegelapan malam) di pagi hari; ini menjadi
akar kata untuk "Easter". Fakta ini tidak hanya menunjuk pada kebangkitan Yesus dari
kematian, namun juga kenaikan-Nya (to rise) ke Surga dan nanti saat kita terangkat (to
rise) ke surga bersama-sama dengan Yesus Kristus saat Dia datang kembali untuk
menghakimi dunia.
Ada sebagian orang yang tidak percaya dan menganggap tidak benar bahwa kata
'Easter' berasal dari 'dewi Oestar' (Germanic) ataupun 'dewi Ishtar'(Babilon). Kedua
dewi ini merupakan simbol kesuburan yang menunjukkan datangnya musim semi,
kehidupan baru, dan pembaharuan. Penyimpangan kata 'Ishtar' dapat dijumpai dalam
Alkitab sebagai pahlawan wanita Yahudi yang bernama 'Esther', yang mengabaikan
keselamatan nyawanya sendiri demi kepentingan bangsanya.
Menurut sejarah, kebangkitan Yesus merupakan saatnya bersukacita, bergembira dan
penuh perayaan. Banyak gereja menggunakan warna-warna cerah untuk menghias
mimbar dan altar dan biasanya warna putih dan emas. Putih melambangkan kesucian
dan kebangkitan, emas melambangkan kemenangan. Beberapa gereja juga
mengadakan jamuan pesta jemaat, yang mengingatkan bahwa jamuan pernikahan
Anak Domba hanya dapat terjadi karena kematian Tuhan Yesus dan kebangkitan-Nya.
Kebanyakan gereja mengulangi pernyataan yang diambil dari Injil dan telah dibakukan
oleh gereja di awal abad kedua :

“ Dia telah bangkit! Sesungguhnya Dia telah bangkit! ”
—(He is Risen! He is Risen indeed!)—

[Sumber asli: Gretchen Passantino dalam Situs Web "Answers in Action"
==> http://www.answers.org/ ]
Sumber : e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi) edisi No. 13 Vol. 3/2000
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2000/13/
==> http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ [Arsip]
==> <subscribe-i-kan-misi@xc.org> [Berlangganan]

Lain-Lain
Para pembaca ICW yang terkasih, berikut kami sajikan pesan PASKAH dari
Persekutuan Gereja Kristen Indonesia.
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PESAN PASKAH PERSEKUTUAN GEREJA-GEREJA DI INDONESIA TAHUN 2004

“ "Jangan takut, Ia telah bangkit." ”
— (Markus 16:6)—

Para kekasih TUHAN, umat Kristiani Indonesia di manapun berada. Salam damai
sejahtera dalam kasih Kristus.
Dalam suasana hati yang penuh rasa syukur dan sukacita, kita umat Kristen saat ini
memasuki hari raya PASKAH; yakni hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus dari
kematian-Nya, yang sekaligus menjadi pusat dan dasar pengharapan kristiani.
Perayaan PASKAH ini menjadi sangat penting artinya bagi kita orang percaya, bukan
saja karena erat kaitannya dengan hakikat dan dasar iman Kristen (bdk. 1Korintus 15:
14) tetapi oleh karena peristiwa itu pula karya penyelamatan dan pembebasan umat
manusia telah dilaksanakan. Oleh karena itu JANGAN TAKUT, IA TELAH BANGKIT.
Inilah berita sukacita yang disampaikan oleh malaikat kepada para perempuan yang
pada saat PASKAH itu pergi ke kubur Yesus (Markus 16:6). Berita ini kemudian
tersebar ke segenap penjuru dunia meskipun berbagai tantangan datang menghadang.
Sukacita telah meliputi kehidupan umat-Nya, karena Kristus telah bangkit seperti yang
telah dikatakan-Nya (Matius 28:5). Kebangkitan Kristus adalah kemenangan-Nya bagi
kita, atas dosa dan maut (1Kor. 15). Dan kebangkitan-Nya merupakan akta yang
menyatakan karya penyelamatan Allah bagi dunia, sebagai puncak karya Yesus yang
menyelamatkan umat-Nya. PASKAH mengangkat kita dari suatu hidup yang penuh
penderitaan, kebimbangan dan ketidakpastian kepada suatu kehidupan baru yang
penuh pengharapan (Wahyu 21). Di sana tidak ada lagi penderitaan karena
ketidakadilan, keterbelakangan, kebodohan dan kemiskinan (Wahyu 21:4).
Di tengah situasi dan kondisi masyarakat dan bangsa yang sedang susah dewasa ini,
merayakan PASKAH kiranya menyemangati kita untuk terus mengupayakan terciptanya
kehidupan baru yang ditandai dengan kerukunan dan kedamaian. Dalam kehidupan
bersama umat beragama yang lain kita perlu menumbuhkan sikap saling menghormati
dan menghargai, sikap rendah hati, mendahulukan kepentingan orang lain dalam
kebersamaan ketimbang kepentingan pribadi atau golongan. Sebagaimana Rasul
Paulus dalam nasihatnya kepada jemaat Efesus, untuk hidup berpadanan dengan
panggilan sesuai dengan Injil (Efesus 4:1,2; Filipi 1:27). Sebagai yang demikian hidup
berpadanan dengan kasih Kristus, merupakan kesaksian kita kepada dunia tentang
Yesus Kristus Sang Juruselamat sesuai dengan firman-Nya: "Dengan demikian semua
orang akan tahu, bahwa kamu adalah murid-Ku yaitu jikalau kamu saling mengasihi."

Surat Anda
Dari: Jamaluddin.Siregar@
>Shalom sdr Redaktur ICW YKK,
>Mohon bantuan untuk memberikan website dari:
>Bible Browser "SCHOLARLY TECHNOLOGY GROUP" - STG
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>dulu pernah dimunculkan di SABDA Website akan tetapi
>belakangan sudah tidak ada lagi di SABDA website.
>Atas bantuannya kami sampaikan terimakasih, semoga Tuhan
>bersama menyertai pelayanan sdr.
>Shalom,
>Jamaluddin Siregar
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Redaksi :
Terima kasih atas surat Saudara Jamaluddin. Proyek Bible Browser yang
dikembangkan oleh Richard L. Goerwitz dari University Scholarly Technology Group
ternyata dalam status discontinued. Untuk penjelasan lebih lanjut, silakan Anda
kunjungi alamat:
==> http://www.stg.brown.edu/webs/bible_browser_message.html
==> http://www.stg.brown.edu/projects/indexcard/displaycard.php3?card=13 Di
SABDA.org, Anda masih bisa menemukan nama Bible Browser ini di halaman:
==> http://www.sabda.org/mik/alkitab/index.htm#alkitabbahasaasing hanya saja, link
yang menuju Bible Browser tersebut sudah tidak aktif.<include> </include>
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Salam Kasih
Salam jumpa kembali para pembaca setia ICW,
Hari ke-21 di bulan April ini bangsa kita akan kembali mengenang salah satu tokoh
besar yang menjadi kebanggaan ibu pertiwi, KARTINI, seorang Pahlawan Pergerakan
Nasional yang gigih memperjuangkan hak kaum wanita. Seperti yang kita tahu, beliau
melakukan usaha yang terbaik, memenangkan pergumulan untuk satu tujuan,
emansipasi. Untuk memberi penghargaan atas jasa beliau, hari kelahiran Kartini
ditetapkan pemerintah sebagai Hari Kartini. Momen yang akan selalu diingat sebagai
awal pergerakan kemajuan kaum wanita di Indonesia.
Sebagai rakyat Indonesia tentunya kita berharap bahwa perjuangan Kartini akan terus
dilanjutkan, walaupun bentuk gerakannya dan apa yang diperjuangkan di masa
sekarang mungkin berbeda dengan apa yang dilakukan di masa Kartini dahulu. Namun,
semangat, kegigihan, ketulusan, dan semua sifat luhurnya patut dicontoh dan kiranya
terus dapat menjadi inspirasi bagi kaum wanita Indonesia sekarang ini.
Untuk ikut mengenang perjuangan beliau inilah, ICW 1022 menyajikan tema tentang
WANITA. Di dalamnya disajikan review situs dimana Anda bisa memperoleh berbagai
informasi seputar dunia wanita dan dinamikanya. Harapan kami, melalui sajian ini, Anda
(khususnya para wanita) boleh disegarkan untuk kembali bersemangat menapakkan
langkah ke depan, mendorong bangsa ini untuk maju. Apalagi sebagai wanita Kristen,
kita memiliki tanggung jawab yang lebih besar, karena kita dipanggil Tuhan bukan
hanya untuk menjadi wanita sebagaimana maksud Tuhan menciptakan kita, tapi kita
juga dipanggil untuk menjadi hamba-Nya. Peran kita sangat penting dalam
pembangunan Tubuh Kristus. Peran sekecil apapun tidak menjadi masalah asal hal itu
dilakukan dengan niat yang suci dan hati yang penuh kasih. Nah, mari kita lanjutkan
perjuangan Kartini dengan mata yang tertuju kepada Kristus.
Selamat menikmati sajian kami,
Redaksi

87

ICW 2004

Jelajah Situs
•

SABDA.org

Situs yang pasti sudah Anda kenal ini akan menolong Anda menemukan berbagai
referensi tentang dinamika dunia wanita. Pencarian Anda bisa dimulai dari menu
"Referensi". Menu ini menampilkan arsip ICW dari edisi yang sudah terbit secara
topikal. Di dalamnya Anda akan menemukan topik tentang "Wanita".
==> http://www.sabda.org/referensi/khusus/?edisi=01-099
Untuk pencarian selanjutnya, silakan masuk ke arsip publikasi atau silakan Anda klik
langsung alamat-alamat di bawah ini:
Arsip milis publikasi e-Konsel
1. e-Konsel edisi 18/2002 : Depresi
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/018/
2. e-Konsel edisi 27/2002 : Singleness
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/027/
3. e-Konsel edisi 29/2002 : Peran Ibu
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/029/
Arsip milis publikasi e-JEMMi
1. e-JEMMi edisi No. 12 Vol. 3/2000 : [Berperan dalam Doa] : Doa Kaum Wanita di
Brasil
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2000/12/
2. e-JEMMi edisi No. 47 Vol. 3/2000 :
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2000/47/
3. e-JEMMi edisi No. 50 Vol. 6/2003 : Wanita dan Pelayanan
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/50/
Arsip milis publikasi ICW
1. ICW edisi 57/2000 : Wanita
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/057/
2. ICW edisi 99/2001 : Wanita
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/099/
•

Christian Counseling Center Indonesia (C3I)

Banyak sekali sumber referensi tentang solusi problema wanita yang bisa Anda
dapatkan melalui Situs C3I ini. Fasilitas "Cari" yang ada di C3I akan menolong Anda
untuk cepat menemukan artikel-artikel yang berhubungan dengan problema wanita
tersebut. Ada sekitar 90-an artikel bisa Anda dapatkan ketika Anda memasukkan kata
"Wanita" ke dalam fasilitas pencarian. Bagaimana dengan kata "Ibu"? Silakan Anda lihat
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sendiri hasilnya ya :) Berikut adalah beberapa judul yang muncul ketika Anda
memasukkan kata "Wanita" :

Apakah Saya Masih Mencintainya?
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=111&mulai=20
Cewek Tomboy: Apakah Saya Harus Mengganti Identitas Saya?
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/masalahhidup/isi/?id=313&mulai=40
Dia Bukan Suami yang Baik, Dia Bukan Ayah yang Baik
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/keluarga/isi/?id=319&mulai=10
Istri yang Bekerja di Luar Rumah
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/keluarga/isi/?id=299&mulai=30
Kehidupan Lajang dari Perspektif Wanita
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/masalahhidup/isi/?id=195&mulai=0
Menjadi Sahabat bagi Suami
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=199&mulai=0
Peran Wanita dalam Pelayanan
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/pelayanan-gereja/isi/?id=196&mulai=0
Puji-pujian untuk Istri yang Cakap
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=167&mulai=0
Suamiku Tidak Setia
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=286&mulai=20
Suami yang Minder Karena Kesuksesan Istri
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/keluarga/isi/?id=302&mulai=20
Untuk Para Wanita Luar Biasa yang Kita Kenal
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/keluarga/isi/?id=261&mulai=0
Wanita dan Depresi
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/karakter-kepribadian/isi/?id=123&mulai=0
•

Tegur Sapa Gembala Keluarga (TELAGA)

Situs Konseling TELAGA memberi perhatian khusus kepada para wanita. Jika Anda
(para wanita) saat ini tengah bingung mencari solusi untuk masalah-masalah yang Anda
hadapi, situs ini akan menjadi sahabat terbaik Anda. Karena situs ini dilengkapi dengan
fasilitas "Cari", maka Anda dapat dengan mudah menemukan berbagai transkrip artikel
beserta kaset yang mengulas permasalahan hidup wanita. Kaset? Ya, kaset. Lembaga
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Bina Keluarga Kristen (LBKK) adalah pengelola program TELAGA yaitu percakapan
yang direkam dalam kaset (masing-masing tema berdurasi 30 menit) yang membahas
tentang masalah keluarga untuk disiarkan lewat media radio. LBKK juga menawarkan
kaset-kaset TELAGA tersebut kepada khalayak umum yang menginginkannya. Untuk
itu Anda dapat memesannya lewat situs ini (cek alamat di bawah ini). Fasilitas "Cari"
akan membantu Anda menemukan tema-tema "wanita" yang Anda cari. Selain itu Anda
juga bisa masuk lewat menu-menu berikut ini "Dewasa", "Suami-Istri",
"Pranikah/Pernikahan", "Keluarga", dan "Perceraian/Perselingkuhan". Wah, banyak
sekali yang bisa Anda dapatkan di sana. Selamat berkunjung.
==> http://www.telaga.org/ Alamat untuk memesan kaset:
==> http://www.telaga.org/order.php/
•

Wanita Gloria Cyber Ministries

Situs Gloria Cyber Ministries memiliki kolom khusus untuk para wanita. Lewat kolom
khusus dalam rubrik Jendela Keluarga Anda bisa mendapatkan banyak artikel seputar
problema wanita. Kami yakin, artikel-artikel seperti "Wanita Karier yang Ibu Rumah
Tangga", "Ibu Ideal: Peran yang Tak Tergantikan", dan "Yang Perlu Didoakan Seorang
Ibu" akan menambah pengetahuan Anda akan pentingnya peranan seorang wanita
dalam keluarga.
==> http://www.glorianet.org/keluarga/wanita/
•

Situs-situs sekuler seputar wanita yang juga perlu Anda kunjungi :

Wanita Sehat
==> http://www.geocities.com/wanitasehat/
Femina Online
==> http://www.femina-online.com/
Tabloid NOVA
==> http://www.tabloidnova.com/
Redaksi :
Sampai saat ini, belum ada situs Kristen berbahasa Indonesia yang secara khusus
mengangkat "wanita" sebagai tema utamanya. Padahal, keberadaan situs semacam ini
akan sangat menolong para wanita untuk bertumbuh dalam Kristus serta berkembang
dalam hidup kesehariannya. Nah, mari kita doakan semoga ada kerinduan dari para
webmaster kita untuk juga membangun situs Kristen bertema "wanita". Nah, siapa mau
duluan?
Jika Anda ingin menengok situs-situs berbahasa Inggris yang khusus bertemakan
wanita Kristen, silakan cek kolom JELAJAH SITUS MANCA di bawah ini. Siapa tahu
akan memberi inspirasi bagi mereka yang terbeban untuk melayani para wanita, baik
secara langsung maupun lewat pelayanan online.
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Jelajah Situs Manca
•

Christian Women Today

Situs Christian Women Today menyediakan berbagai sumber referensi tentang
kehidupan wanita Kristen. Lewat situs ini Anda akan mendapatkan hal-hal yang penting
untuk pertumbuhan iman dan pembimbingan kepada orang lain. Silakan menyimak
berbagai artikel tersaji, yang bukan hanya menyajikan hal-hal yang relevan dengan
pergumulan hidup kaum wanita, namun juga sampai kepada soal "ministry training".
Nah, bagi Anda para wanita, silakan berkunjung ke situs yang menawarkan banyak
artikel berbobot tentang kehidupan sehari- hari, kolom para profesional, chat room,
renungan harian, newsletter, Bible Studies, dan pelatihan bagi pendoa dan penginjil, ini.
==> http://www.christianwomentoday.com/
•

Priceless Woman

Tujuan dari Situs Priceless Woman adalah untuk memberitakan tentang kelahiran baru
(Yohanes 3:3), khususnya bagi para wanita. Situs yang berpenampilan sederhana ini
menyediakan sumber-sumber yang dapat mendorong para wanita untuk bertumbuh ke
arah Kristus; meningkatkan kualitas rohani; menolong untuk dekat kepada Allah; dan
membimbing mereka dalam tugasnya sebagai seorang pribadi, istri, serta ibu. Anda
bisa menemukan Bible studies, newsletter, links ke berbagai situs dan artikel Kristen,
serta kesaksian.
==> http://www.pricelesswoman.com/
•

Today's Christian Woman Christianity Today

Today's Christian Woman merupakan bagian dari Situs Christianity Today yang khusus
mengulas tentang pernak-pernik kehidupan para wanita. Bagian ini sebenarnya
merupakan versi online dari Today's Christian Woman versi cetak, sehingga di
dalamnya Anda akan mendapatkan semua artikel yang pernah dimuat di versi cetak.
Selain berbagai artikel tersebut, lewat situs ini Anda bisa berlangganan Women's
Newsletter. Apakah saat ini Anda sedang mencari bahan-bahan untuk pertumbuhan
iman dan mengatasi berbagai pergumulan hidup? Situs ini akan membantu Anda
menemukannya.
==> http://www.christianitytoday.com/women/
•

Creative Ladies Ministries

Situs Creative Ladies Ministries dikembangkan oleh Julia Bettencourt. Di California,
tempat dimana Julia tinggal, dia aktif melayani para wanita, baik melalui aktivitasnya
sehari-hari maupun lewat Situs Creative Ladies Ministries ini. Situs ini jelas
menunjukkan kualitas dan kuantitas pelayanan Julia. Tergambar juga lewat slogannya,
"Resources for pastor's wives and women's ministry leaders", situs ini ingin menjadi
salah satu tempat di mana para wanita boleh mendapat berkat. Silakan Anda masuk ke
situs ini, dan nikmati berbagai sajian yang ada, seperti sejumlah renungan yang ada di
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menu "Devotionals".
==> http://www.creativeladiesministry.com/
•

Web Women of the WORD

Anda tentunya sudah mengenal nama-nama seperti Annie, Cherbear, Peggie, dan
Barbara, bukan? Yap, betul, mereka adalah para wanita yang selama ini aktif
berpelayanan dalam dunia web. Ternyata selain keempat nama tersebut masih ada tiga
nama lagi yang juga aktif di dunia web, yakni Georgia, Misty, dan Vickie. Ketujuh wanita
tersebut bahu-membahu menyebarkan kabar sukacita lewat web. Anda ingin mengenal
mereka lebih jauh? Silakan Anda kunjungi dahulu alamat berikut :
==> http://www.entourages.com/barbs/webwomen.html
Annies Homepage
==> http://annieshomepage.com/
Cherbear's Christian Children's Literature
==> http://www.cherbearsden.com/
The Pastors Wife's Home Page
==> http://www.geocities.com/Heartland/Pointe/5892
Ordinary Woman/Extraordinary God
==> http://ordinarywoman.com/
Peggie's Place
==> http://www.peggiesplace.com/
Pavers Nest
==> http://www.paversnest.com/
Barbara's Entourage
==> http://www.entourages.com/barbs/

Get the Fresh
•

Upgrade Situs Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)

Setelah menunggu cukup lama, akhirnya Situs YLSA selesai diup-grade dan
diluncurkan untuk masyarakat Kristen Indonesia! Melalui tampilan, struktur dan isi yang
baru ini diharapkan YLSA dan pelayanannya dapat semakin dikenal, khususnya oleh
mereka yang aktif dalam dunia pelayanan elektronik. Berbagai perubahan total telah
dilakukan. Informasi yang disajikan juga jauh lebih lengkap dan up- to-date, di
antaranya informasi tentang visi misi, sejarah, produk pelayanan, masa depan,
bagaimana ikut berpartisipasi dalam pelayanan YLSA dan masih banyak lagi. Selain itu
juga disajikan layanan- layanan gratis YLSA, berita-berita terbaru dan pokok-pokok doa
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untuk YLSA yang secara berkala akan di-update. Nah, ingin tahu informasi lengkapnya?
Silakan berkunjung ke situs dari yayasan yang sejak 1993 telah aktif berpelayanan di
bidang Biblical Computing ini.
==> http://www.sabda.org/ylsa/
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
e-Wanita
Milis e-Wanita dibentuk sebagai wadah dimana para wanita dapat saling berdiskusi dan
membangun iman. Karena itu melalui milis yang bersifat terbuka untuk umum ini (tapi
hanya untuk Anda yang wanita saja), Anda dapat saling menukar informasi atau
berdiskusi tentang berbagai masalah wanita. Milis ini adalah tempat yang tepat untuk
bercurhat seputar masalah keluarga, memperbanyak teman, dan sekaligus untuk
bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, bagi Anda para wanita yang selalu dinamis, silakan
manfaatkan milis yang khusus dibentuk untuk Anda ini.
==> <subscribe-i-kan-wanita@xc.org> [Untuk Bergabung]

Milis Publikasi
SpiritLed Woman
Milis publikasi berbahasa Inggris ini merupakan newsletter persembahan dari Situs
SpiritLed Woman. Melalui newsletter ini Anda akan memperoleh berbagai sumber
informasi online tentang wanita. Berbagai topik khas wanita seperti "questions/answers
on marriage", "children", "career and love", dan "relationships", disajikan bersama
dengan artikel, renungan harian, serta rubrik lainnya. Untuk berlangganan newsletter ini
Anda harus subscribe langsung dari situsnya. Selamat mendaftar.
==> http://www.spiritledwoman.com/
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Artikel: Untuk Para Wanita Luar Biasa yang Kita Kenal

Para wanita memiliki kekuatan yang membuat kagum para pria. Mereka menggendong
anak-anak, mereka menanggung banyak beban, tetapi mereka memiliki kebahagiaan,
kasih dan sukacita. Mereka tersenyum ketika mereka ingin berteriak. Mereka bernyanyi
ketika mereka ingin menangis. Mereka menangis ketika mereka bahagia dan tertawa
ketika mereka gugup.
Para wanita menanti di telepon untuk sebuah "pemberitahuan telah tiba dengan selamat
sampai di rumah" dari seorang sahabat atau saudara setelah menempuh perjalanan
pulang ke rumah yang penuh salju.
Para wanita memiliki kualitas khusus tentang diri mereka. Mereka bekerja sukarela
untuk alasan yang baik. Mereka adalah para perawat di rumah sakit, mereka
membawakan makanan untuk orang-orang berusia lanjut. Mereka adalah pekerja yang
merawat anak, eksekutif, pengacara, ibu rumah tangga, atlet, dan para tetangga Anda.
Mereka mengenakan baju resmi, jeans, dan seragam. Mereka berjuang untuk apa yang
mereka percayai. Mereka berdiri menghadapi ketidakadilan. Mereka berada di barisan
depan dalam pertemuan orangtua murid di sekolah. Mereka memberi suara untuk
memilih orang yang akan berjuang untuk melakukan yang terbaik bagi urusan keluarga.
Para wanita berjalan lebih jauh dan berbicara lebih banyak untuk mendapatkan sekolah
yang tepat bagi anak-anak mereka dan untuk memberikan perawatan kesehatan yang
tepat bagi keluarganya. Mereka menulis kepada editor, anggota DPR, dan kepada
"penguasa yang ada" untuk hal-hal yang membuat hidup lebih baik. Mereka tidak
mengatakan "tidak" untuk sebuah jawaban ketika mereka percaya bahwa ada jalan
keluar yang lebih baik.
Para wanita menempelkan sebuah catatan cinta dalam kotak makan siang suami
mereka. Mereka bekerja tanpa sepatu baru sehingga anak-anaknya dapat memiliki
sepatu baru. Mereka pergi ke dokter untuk menemani seorang teman yang kuatir.
Mereka mengasihi tanpa pamrih.
Para wanita jujur, setia, dan mengampuni. Mereka juga pandai dan tahu bahwa
pengetahuan berkuasa; tetapi mereka tetap mengetahui bagaimana menggunakan sisi
kelembutan mereka untuk mencapai suatu tujuan.
Para wanita ingin menjadi yang terbaik dalam keluarga mereka, teman mereka, dan diri
mereka sendiri. Mereka menangis ketika anak-anak mereka berprestasi dan bergembira
ketika teman-teman mereka mendapat penghargaan.
Para wanita bergembira (atau menangis) ketika mereka mendengar berita kelahiran
atau berita pernikahan baru. Hati mereka terharu ketika seorang sahabat meninggal
dunia. Mereka berduka cita ketika kehilangan seorang anggota keluarga, tetapi mereka
kuat ketika mereka berpikir bahwa tidak ada kekuatan yang tersisa.
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Sentuhan seorang wanita dapat menyembuhkan setiap penyakit ringan. Mereka tahu
bahwa sebuah pelukan dan ciuman dapat menyembuhkan hati yang patah. Dia dapat
menjadikan suatu sore yang romantis dan tak terlupakan.
Para wanita hadir dalam beragam ukuran, warna kulit, dan bentuk. Mereka tinggal di
rumah-rumah, apartemen, dan kabin. Mereka mengemudi, terbang, berjalan, berlari,
atau mengirim e-mail kepada Anda untuk menunjukkan betapa mereka begitu
memperhatikan Anda. Hati wanitalah yang membuat dunia berputar!

Para wanita melakukan lebih dari sekadar melahirkan. Mereka membawa sukacita dan
harapan. Mereka memberikan kasih dan cita-cita. Mereka memberikan dukungan moral
kepada keluarga dan teman mereka. Apa yang mereka inginkan balik adalah sebuah
pelukan, senyuman, dan keinginan agar Anda melakukan hal yang sama kepada orangorang yang berada di sekitar Anda.
Para wanita mempunyai banyak hal untuk dikatakan dan diberikan. Kecantikan dari
seorang wanita tidak terletak pada pakaian yang dikenakannya, figur yang
ditampilkannya, atau cara dia menyisir rambutnya. Kecantikan seorang wanita harus
dilihat dari matanya, karena mata adalah pintu ke dalam hatinya, tempat dimana kasih
itu berada. Kecantikan seorang wanita tidak terletak pada tahi lalat di wajahnya, tetapi
kecantikan sejati seorang wanita tercermin dalam jiwanya. Itu adalah perhatian yang ia
berikan dengan kasih, hasrat yang ia tunjukkan, dan kecantikan dari seorang wanita
yang terus tumbuh tahun demi tahun!
Sumber Asli : Unknown (tidak dikenal/diketahui)
Sumber : Milis Publikasi e-Konsel Edisi 029/2002
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/029/
==> <subscribe-i-kan-konsel@xc.org> [Untuk Berlangganan]

Lain-Lain
Kartini : Tonggak Perjuangan Kaum Wanita
Sering kita dengar, setiap perempuan atau wanita Indonesia yang berprestasi dijuluki
sebagai Kartini-Kartini muda. Hal tersebut tidaklah mengherankan. Semasa hidup,
Raden Ajeng Kartini telah gigih berjuang untuk memajukan peranan kaum wanita.
Sebuah upaya pendobrakan sistem jika tidak boleh dibilang keyakinan yang telah
berjalan bertahun-tahun. Perjuangan itu akhirnya membuat beliau dinobatkan sebagai
pahlawan emansipasi wanita. Sebuah sebutan yang tidak berlebihan, karena semasa
hidup beliau banyak mencurahkan pemikirannya demi kemajuan wanita Indonesia.
Perjuangannya diyakini sebagai cikal bakal peranan kaum wanita di negeri ini. Oleh
sebab jasa beliau pula akhirnya pemerintah melalui Surat Keputusan Presiden Republik
Indonesia No. 108/Tahun 1964, tanggal 2 Mei 1964 mengangkat Raden Ajeng Kartini
sebagai Pahlawan Pergerakan Nasional, bahkan akhirnya tanggal 21 April ditetapkan
sebagai hari Kartini. Sebuah ungkapan terima kasih, sekaligus memberikan pengertian
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kepada generasi yang mendatang, bahwa apa yang mereka nikmati saat ini merupakan
hasil perjuangan berat dari orang-orang seperti R.A. Kartini yang memiliki kerinduan
untuk memajukan bangsanya.
Kartini dilahirkan di Mayong, Jepara, Jawa Tengah, pada tanggal 21 April 1879 dari
pasangan suami istri Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat dan Ngasirah. Sangatlah
beruntung bagi R.A. Kartini, karena sang ayah, yang pernah menjabat sebagai Bupati
Jepara, begitu memperhatikan masalah pendidikan, termasuk pendidikan untuk anak
perempuannya. Itulah sebabnya ketika R.A. Kartini berada di Jepara, ia bisa mengikuti
pendidikan formal. Padahal pada zaman itu jarang ada orangtua yang menyekolahkan
anak perempuannya.
Sejak memasuki usia remaja, R.A. Kartini sangat tekun membaca buku- buku tokoh
progresif, seperti Multatuli. Maka, dia pun mengetahui adanya penindasan penjajah
Belanda. Dari pengalaman membaca itu, pemikiran Kartini menjadi berkembang dan ia
mulai mengembangkan kegemarannya menulis. Proses kedewasaan berpikir R.A.
Kartini bisa dilihat dalam korespondensinya dengan sahabat-sahabatnya asal Belanda.
Sebagian besar surat yang ia kirimkan kepada sahabat- sahabatnya itu berisi keluhan,
khususnya menyangkut adat istiadat di negaranya yang dipandang sebagai
penghambat kemajuan wanita. Ia ingin agar wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu
dan belajar, seperti yang diterima oleh kaum lelaki.
Suami R.A. Kartini, yaitu Raden Mas Adipati Djojodiningrat adalah seorang Bupati di
Rembang. Ternyata ia pun sangat mendukung gagasan dan aktivitas RA Kartini yang
ingin memajukan pendidikan kaum wanita. Akhirnya, dengan dibantu oleh sahabatnya,
Roekmini, RA Kartini mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang
kompleks kabupaten.
Tetapi sayang, perjuangan R.A. Kartini akhirnya harus berakhir dini. Beliau dipanggil
oleh Yang Mahakuasa pada usia yang masih sangat muda, yakni 25 tahun. Beliau wafat
tanggal 17 September 1904, empat hari setelah melahirkan putranya yaitu Raden Mas
Susalit. R.A. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang, Jawa
Tengah.
Upaya perjuangan Kartini tidak sia-sia, karena tak lama sesudah itu di berbagai tempat
di belahan bumi Nusantara, muncul penerus-penerus Kartini. Salah satunya adalah
Roehana Kudus dari Sumatera Barat. Aktivis penyuara untuk kesetaraan hak
perempuan ini mendapat dukungan penuh dari Abdul Kudus, suaminya, yang adalah
seorang notaris. Mereka mendirikan sekolah "Keradjinan Ama Setia". Pada tahun 1912,
atas perjuangan mereka, diterbitkan surat kabar perempuan pertama, yang diberi nama
"Soenting Melajoe".
Setahun berikutnya, 1913, seorang tokoh wanita lain muncul dari Bandung. Dia adalah
Dewi Sartika, tokoh Pergerakan Nasional yang lahir pada 4 Desember 1884. Beliau
berhasil membangun sekolah wanita di Bandung, Jawa Barat daerah dimana ia berasal.
Sekolah wanita yang dirintisnya bahkan berhasil berkembang sampai ke Sumatera.
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Dari Sulawesi Utara, tepatnya Menado, muncul perjuangan Maria Maramis, yang lahir
1872 dan menikah dengan Jozef Walanda, seorang guru sekolah Hindia Belanda di
Manado. Beliau merintis berdirinya Pikat: Percintaan Ibu kepada Anak Temurunnya, di
tahun 1917. Ia juga merintis sekolah untuk perempuan di Sulawesi, Sumatera,
Kalimantan dan Jawa.

Nama-nama wanita di atas hanyalah beberapa dari banyak wanita lain yang telah
mengikuti jejak Kartini dalam memperjuangkan kepentingan wanita Indonesia. Tapi
walaupun tidak dapat disebutkan satu persatu namun kita tahu bahwa karena jasa-jasa
orang-orang seperti merekalah akhirnya kita, khususnya para wanita, dapat menikmati
kebebasan menerima pendidikan seperti sekarang ini. Mereka inilah pahlawanpahlawan yang berjiwa luhur, memikirkan langkah bangsa ke depan menuju ke arah
yang lebih baik. Perjuangan mereka bukanlah tanpa hambatan mengingat Belanda saat
itu masih berkuasa di Indonesia. Namun, semangat untuk mencerdaskan bangsa,
mengasihi sesama tanpa pamrih, dan membaktikan diri kepada tanah air berhasil
memusnahkan setiap hambatan yang ada. Semangat inilah yang juga harus dimiliki
oleh generasi bangsa Indonesia saat ini, untuk membangun bangsa menjadi semakin
besar.
[Dari berbagai sumber] /rief

Surat Anda
Dari : Moroisa Tirajoh <Moroisa_Tirajoh@>
>Terima kasih atas berkat rohani ini sebagai info yang sangat
>berharga bagi saya.
>Salam sejahtera bagi kita semua.
>Moroisa
Redaksi :
Terima kasih kembali. Ucapan syukur harus kita naikkan kepada Tuhan karena Dia
yang layak menerima semua pujian. Dukungan doa Anda sangat kami harapkan agar
kami dapat terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kristen Indonesia. To God
be the glory! Shallom.<include> </include>
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Salam Kasih
Hallo,
Pembaca ICW yang terkasih, penilaian akan kondisi bangsa Indonesia dari hari ke hari
belum juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Dari berbagai survei
internasional yang diadakan, bangsa kita ini selalu menempati posisi di bawah untuk
hal-hal yang positif. Sementara untuk hal-hal yang negatif, Indonesia justru sering
berada di urutan atas. Hal tersebut sangat memprihatinkan, bukan?
Bagaimana kita bisa mengubah kondisi tersebut? Tentunya bukan suatu hal yang
mudah. Banyak PR (pekerjaan rumah) yang harus dipikirkan dan dikerjakan bersamasama. Salah satu kuncinya adalah dengan menata kembali sistem pendidikan dan
pengajaran yang selama ini berjalan di negara kita. Tanggal 2 Mei 2004 yang lalu kita
memperingati Hari Pendidikan Nasional. Momen ini sangat tepat untuk dijadikan
sebagai hari introspeksi tentang kondisi dunia pendidikan di Indonesia. Karena hal itu
juga, ICW edisi 1023 ini menyajikan topik tentang PENDIDIKAN. Pada kesempatan ini
kami menyajikan situs- situs universitas Kristen. Namun selain situs-situs sekolah,
rupanya belum nampak situs-situs Kristen Indonesia yang menyajikan informasi seputar
masalah pendidikan yang dapat memberi sumbangsih bagi kemajuan pendidikan di
Indonesia . Nah, kapan masyarakat Kristen Indonesia peduli dan memberi perhatian
kepada dunia pendidikan di Indonesia, khususnya melalui dunia maya?
Untuk memulai, marilah kita wujudnyatakan kepedulian kita terhadap dunia pendidikan
di Indonesia melalui doa dan upaya-upaya untuk memajukannya. Bagaimana kalau
memulainya dengan memanfaatkan fasilitas internet?
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Universitas Kristen Petra

Situs milik kampus yang beralamat di Jl. Siwalankerto 121-131 Surabaya ini masih
mempertahankan tampilan depannya seperti tahun yang lalu. Berbagai informasi
seputar kampus, mulai dari sejarah, struktur organisasi, proses pendidikan, penelitian,
sampai pengembangan ilmu pengetahuan bisa Anda peroleh di Situs Universitas
Kristen Petra ini. Selain menyajikan banyak sekali informasi, Situs Petra juga dilengkapi
dengan bagian-bagian menarik seperti InCU-VL (Indonesian Christian UniversitiesVirtual Library) yang merupakan sebuah situs kecil perpustakaan. Juga jangan sampai
Anda lewatkan informasi umum yang terdapat dalam menu-menu "East Java", "Easter
Region", "Tourism", dan "Science".
==> http://www.petra.ac.id/
•

Universitas Katolik Atmajaya

Sepintas tampilan situs milik Universitas Katolik (Unika) Atmajaya ini terkesan
sederhana dan lebih tampak seperti situs masa lalu pada saat internet baru mulai
berkembang. Namun, isi dari situs ini tidaklah boleh dibilang sederhana. Berbagai
informasi mengenai Unika Atmajaya dapat Anda akses melalui situs ini seperti sejarah,
visi misi, sampai daftar staf pendidikan. Selain itu melalui situs ini Anda juga dapat
memperoleh daftar fakultas apa saja yang ada di unika Atmajaya lengkap dengan
sejarahnya, kurikulum, pendaftaran masuk, maupun hal-hal penting lainnya seputar
Unika Atmajaya. Nah, silakan berkunjung ke situs ini di alamat:
==> http://www.atmajaya.ac.id/
Untuk mendapatkan informasi tentang Universitas Kristen/Katolik yang lain, silakan
Anda kunjungi alamat-alamat berikut :
Universitas Pelita Harapan
==> http://www.uph.edu/
Universitas Kristen Satya Wacana
==> http://www.uksw.edu/
Universitas Kristen Duta Wacana
==> http://www.ukdw.ac.id/
Universitas Atma Jaya Yogyakarta
==> http://www.uajy.ac.id/
Universitas Sanata Dharma Yogyakarta
==> http://www.usd.ac.id/
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Universitas Widya Mandala Surabaya
==> http://www.wima.ac.id/
•

Badan Pendidikan Kristen (BPK) Penabur

Badan Pendidikan Kristen Penabur (BPK) merupakan sebuah yayasan Kristen yang
bergerak dalam bidang pendidikan. Melalui situs dari yayasan yang bernaung di bawah
Sinode Gereja Kristen Indonesia ini, Anda dapat menemukan beraneka info terbaru
seputar BPK Penabur maupun prestasi apa saja yang berhasil dicapai oleh siswa-siswi
sekolah BPK Penabur. Selain itu, melalui situs ini Anda juga dapat mengetahui sejarah
BPK Penabur yang awalnya bernama Yayasan Badan Pendidikan Kristen Djawa Barat,
serta visi misinya. Untuk lebih jelasnya silakan kunjungi situsnya yang beralamatkan di:
==> http://www.bpkpenabur.or.id/
•

PESTA Online

PESTA Online merupakan satu-satunya situs Kristen Indonesia yang memberikan
bahan kursus teologi untuk orang awam gratis. Selain Anda bisa mendapatkan bahanbahan kursus, disediakan juga bahan Pertanyaan dan bahan Referensi. Bahan-bahan
tersebut dapat didownload dan dipakai untuk melengkapi diri sendiri dengan
pengetahuan pokok-pokok Iman Kristen (independent study), atau dapat juga dipakai
dalam kelompok PA atau kelompok sel. Saat ini baru tersedia satu macam bahan
kursus, yaitu Dasar-dasar Iman Kristen. Untuk waktu yang akan datang direncanakan
akan ditambah bahan-bahan kursus lain. Nah, apakah Anda orang Kristen awam yang
sedang mencari bahan-bahan untuk belajar teologi dasar? Silakan berkunjung di Situs
PESTA Online ini:
==> http://www.sabda.org/pesta/
•

Pendidikan.Net

Situs yang satu ini bukanlah situs Kristen, namun jika Anda ingin mendapatkan seluruh
informasi tentang dunia pendidikan di Indonesia maka situs inilah yang lebih dulu harus
Anda kunjungi. Pendidikan.Net, demikian dinamakan situs tersebut, merupakan sebuah
direktori sekaligus portal pendidikan yang akan mengantar Anda untuk lebih mengenal
dunia pendidikan di Indonesia. Situs Pendidikan.Net ini dibangun dengan tujuan
membentuk forum dan sistem komunikasi yang bisa mengajak pendidik dan siswa/i aktif
untuk meningkatkan mutu pendidikan. Selain berbagai info, situs ini juga menyediakan
links ke situs-situs pendidikan terkait. Bahkan, Anda bisa bergabung dengan milis-milis
pendidikan seperti Pendidikan Network, pendidikan@egroups.com, dan alumniindonesia@egroups.com, tentunya dengan mendaftar terlebih dahulu melalui situs ini.
==> http://www.pendidikan.net/
Informasi tentang pendidikan bisa pula Anda dapatkan dari situs- situs berikut :
DIKTI (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)
==> http://www.dikti.org/
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Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah
==> http://www.dewanpendidikan.or.id/
Link SMU
==> http://cintakasih.itgo.com/link_smu.htm

Jelajah Situs Manca
•

Leadership U

Situs Leadership U dibuat dengan maksud untuk melengkapi para pelajar, mahasiswa,
dan para pemimpin Kristen agar dapat melakukan pelayanan dengan lebih efektif di
dunia yang semakin modern ini. Situs yang disponsori oleh Christian Leadership,
sebuah lembaga pelayanan yang berlindung di bawah Campus Crusade for Christ
International ini, banyak membahas terutama mengenai isu-isu, masalah, dan topiktopik hangat dunia yang sedang dibicarakan dalam masyarakat dewasa ini. Situs ini
lebih menyerupai arsip referensi karena begitu banyak menampilkan artikel penelitian
yang telah dikategorisasikan menjadi beberapa bagian, antara lain "Humanities", "Social
Sciences", "Sciences", dan "Theology". Anda tertarik untuk mendapatkan informasi ini?
Silakan berkunjung ke:
==> http://www.leaderu.com/
•

University of Oxford

Banyak yang meyakini bahwa Univ. Oxford adalah universitas tertua di dunia. Meskipun
tidak ada dokumen yang memberitahukan dengan tepat tanggal didirikannya universitas
ini, namun sejarah mencatat bahwa aktivitas pendidikan di "kampus" ini sudah dimulai
sejak 1096. Selain karena faktor historis, nama Oxford juga termashyur karena prestasi
tokoh-tokoh besar dunia yang pernah mengenyam pendidikan di sana. John Wyclif,
John Locke, Edmund Halley, John dan Charles Wesley, adalah beberapa nama-nama
yang turut mengharumkan nama Univ. Oxford. Nah, di Situs University of Oxford, Anda
akan dibawa untuk mengenal universitas ini lebih jauh. Silakan berkunjung di beberapa
bagian informasi yang tersedia, di antaranya meliputi Prospective Students, Alumni,
Oxford University, Research, Innovation, Libraries, Museums & Collections, dan
Resources and Services. Tidak ada salahnya memiliki cita-cita untuk menempuh
pelajaran di Univ. bergengsi ini, tapi kunjungi terlebih dahulu situs ini, oke?
==> http://www.ox.ac.uk/

Get the Fresh
Situs e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)
Awal bulan April yang lalu, Situs e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia), yang
ada di bawah naungan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), baru saja meng-update
dengan menambah cukup banyak bahan. Kami telah memasang label "update" pada
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beberapa menu yang ada, supaya Anda langsung bisa menemukan bagian mana saja
yang di-update. Silakan simak berbagai artikel baru di menu Artikel, Doa bagi Negara,
Sejarah, Renungan, dan Kesaksian. Bahan-bahan update-an ini, diambil dari bahanbahan yang diterbitkan di milis publikasi e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi).
Sebagai informasi tambahan, kami ingin memberitahukan bahwa situs ini juga sedang
dalam proses pengembangan dan penambahan isi. Nah, mari kita doakan agar Situs eMISI bisa semakin berkembang dan menjadi berkat yang bermanfaat bagi pelayanan
misi di Indonesia. Bagi Anda yang ingin menyumbangkan bahan-bahan seputar misi,
silakan menghubungi Redaksi e-MISI di:
==> <staf-MISI@sabda.org>
==> http://www.sabda.org/misi/
==> http://www.sabda.org/ylsa [Situs YLSA]
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
Pendidikan Network
Milis Pendidikan Network ini dimaksudkan sebagai media informasi yang berhubungan
dengan perkembangan pendidikan. Di sini setiap elemen pendidikan seperti guru,
murid, administrasi, maupun para pengamat pendidikan bebas mengemukakan
berbagai uneg-uneg dan gagasannya. Milis ini memang bukanlah milis Kristen. Namun,
dengan bergabung dengan milis semacam ini kita dapat menyalurkan rasa kepedulian
kita pada dunia pendidikan negara kita, terutama dengan nuansa kekristenan. Nah, bagi
Anda yang peduli akan kondisi dan kemajuan dunia pendidikan di Indonesia, buruan
bergabung dengan milis yang memiliki 335 anggota sejak didirikan tahun 2000 ini.
==> <pendidikan-subscribe@yahoogroups.com> [untuk bergabung]

Milis Publikasi
e-BinaAnak
Milis Publikasi e-BinaAnak adalah milis publikasi yang khusus diterbitkan dengan tujuan
menolong dan memperlengkapi guru-guru Sekolah Minggu/pelayan anak dengan
bahan-bahan yang dapat dipakai untuk meningkatkan kualitas pelayanan mereka.
Dalam buletin ini disajikan bahan-bahan berupa artikel, renungan, tips mengajar, atau
kesaksian seputar aktivitas Sekolah Minggu maupun pelayanan anak pada umumnya.
Kesemua bahan tersebut dapat dipakai oleh guru-guru Sekolah Minggu dan mereka
yang terbeban dalam pelayanan anak untuk dapat meningkatkan pelayanannya agar
menjadi lebih baik. Juga jika Anda, para guru-guru Sekolah Minggu atau pelayan anak,
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sering kesulitan mencari ide untuk mengajar atau mencari permainan/kegiatan bersama
anak-anak, sebaiknya Anda berlangganan milis e-BinaAnak, karena Anda akan
mendapati banyak sekali masukan. Nah, tunggu apa lagi? Silakan cepetan mendaftar.
==> <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]
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Artikel: PR
•

Humor

Seorang guru menerima sepucuk surat dari ibu salah seorang muridnya.
"Bu Guru yang budiman, mohon kebijaksanaan Ibu agar anak saya Rudi dapat
dibebaskan dari tugas PR-nya. PR yang Ibu berikan kemarin tentang berapa lama
waktu yang dibutuhkan orang untuk berjalan kaki mengitari Stadion Utama sebanyak 50
kali, telah mengakibatkan ayahnya tidak masuk kerja seharian penuh. Dan ternyata
setelah ayahnya melakukan semuanya itu, Ibu Guru memberikan nilai 0."
Sumber Asli : Mama Papa Hua Ha Ha Ha, p.108

“

"Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketenteraman kepadamu, dan
mendatangkan sukacita kepadamu.

”

—(Amsal 29:17)—

"

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Amsal+29:17 >

Sumber: Milis Publikasi e-Humor edisi 281
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/281/
==> <subscribe-i-kan-humor@xc.org> [Untuk Berlangganan]

Lain-Lain
Peran Ayah dalam Mendidik Anak
Oleh: Pdt. Paul Gunadi, Ph.D.
Peran ayah dalam pendidikan, dalam bahasa Inggris, ialah 'to father'. Di dalam bahasa
Inggris terdapat tiga istilah yang berhubungan dengan tugas mendidik anak, yaitu
'mothering', 'fathering', dan 'parenting'. Meskipun semuanya membicarakan tentang
tugas mendidik anak, namun ada keunikan masing-masing dalam konteks sumbangsih
ayah dan ibu dalam mendidik anak.
Salah satu tugas ayah kristiani ialah:

harus mengajarkannya (perintah Tuhan) kepada anak-anakmu
“ "Kamu
dengan membicarakannya, apabila engkau duduk di rumahmu dan
apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring
dan apabila engkau bangun;"
—(Ulangan 11:19)—
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Dengan jelas Tuhan menghendaki agar kita mengajarkan perintah Tuhan dengan cara
membicarakannya. Apabila Anda seperti saya, mungkin Anda juga mengalami kesulitan
membicarakan, apalagi mengajarkan perintah Tuhan kepada anak-anak Anda. Saya
kira membicarakan dan mengajarkan bukanlah perkara yang terlalu sulit, yang terlebih
sukar adalah membicarakan dan mengajarkan secara tepat dan pada waktu yang tepat
sehingga dapat dicerna oleh anak kita. Ada satu peristiwa yang Tuhan berikan kepada
isteri dan saya dimana kami berkesempatan mengajarkan dan membicarakan Firman
Tuhan kepada salah satu anak kami. Pelajaran yang kami sampaikan berasal dari
Matius 7:12 dan wahana penyampaiannya, tak lain tak bukan, lewat bola basket.
Saya percaya bahwa salah satu alasan mengapa Matius 7:12 mendapat julukan
"Hukum Emas" (The Golden Rule) adalah karena nilai yang terkandung di dalamnya
bak emas yang sangat berharga. Hukum ini mengatur relasi kita dengan sesama secara
agung sekaligus praktis. Perhatikan apa yang Tuhan Yesus katakan, "Segala sesuatu
yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga
kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Berbahagialah
orang yang mampu menerapkan Firman Tuhan. Apabila seseorang memperlakukan
orang lain sama seperti ia ingin diperlakukan, ia sudah memiliki "emas" yang tak ternilai.
Sebagai orang tua kami pun rindu agar anak-anak kami mempunyai "emas" yang tak
ternilai itu dan Tuhan telah menyediakan sarananya.
Suatu hari ibu guru dari salah seorang anak kami yang berumur hampir 9 tahun,
menelepon isteri saya untuk memberitahukan bahwa tadi anak kami menangis di
sekolah. Menurut ibu guru tersebut, anak kami ingin bermain bola basket dengan
kawan-kawannya namun mereka tidak mengizinkannya bermain dengan mereka. Ia
merasa perlu memberitahukan kami sebab ia merasa prihatin melihat kesedihan anak
kami yang mendalam itu. Pada sore harinya isteri saya menceritakan kepada saya
perihal anak kami itu. Sebelumnya isteri saya sudah menanyakan anak kami dan ia
bercerita bahwa memang benar ia menangis karena tidak diajak bermain bola basket.
Reaksi alamiah kami adalah rasa iba sebab kami menyadari bahwa anak kami itu
memang senang bermain basket. Penolakan teman-temannya sudah tentu
mendukakan hatinya.
Mendengar peristiwa tersebut, dengan didorong oleh rasa iba dan hasrat untuk
menghiburnya, saya bergegas memanggil anak kami itu dan mengajaknya bermain bola
basket di halaman rumah. Melalui permainan itulah akhirnya Tuhan menyadarkan saya
akan salah satu tugas mendidik selain dari menghibur anak, yakni mengajarkan Firman
Tuhan. Tuhan membukakan mata saya terhadap hal-hal tersembunyi yang jauh lebih
hakiki daripada sekadar menghibur anak. Pada saat bermain itulah baru saya
memahami mengapa teman-temannya enggan mengajaknya bermain. Alasannya tidak
lain tidak bukan adalah ia bermain curang! Naluri keayahan saya mendorong saya
bertindak sebagai pahlawan yang ingin membela anak kami, seolah-olah dengan
mengajaknya bermain saya berkata, "Biar semua orang tidak mau bermain denganmu,
saya akan selalu siap bermain denganmu." Namun, ternyata dia jugalah pemicu
perlakuan teman-temannya.
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Pada waktu kami sedang bermain, kakaknya juga turut melempar-lempar bola ke
basket. Adakalanya bola yang sedang dilemparnya bersentuhan dengan bola basket
kakaknya dan ia pun dengan segera meminta mengulang ... dengan bola di tangannya
lagi. Namun pada suatu ketika, bola itu bertabrakan dengan bola yang dilempar
kakaknya, tetapi kebetulan saat itu, sayalah yang sedang melempar bola. Dengan serta
merta ia mengambil bola dari tangan saya dan "menghukum" saya dengan cara
memberinya hak untuk melempar bola ke basket dua kali. Saya berusaha
menerangkannya bahwa keputusannya itu keliru namun ia tidak peduli dan malah
mogok bermain. Dengan bersimpuh di tanah sambil menduduki bola itu ia bersikeras
bahwa sayalah yang salah dan selayaknya menerima hukuman.
Saya mencoba untuk menjelaskan bahwa ia telah bertindak tidak adil sebab pada waktu
hal yang sama terjadi pada dirinya bukan saja ia tidak menghukum dirinya, ia malah
menghadiahi dirinya. Ia tetap tidak menerima penjelasan saya dan menolak untuk
mengakui ketidakkonsistenannya. Di dalam ketidakkonsistenannya itu saya jelaskan
padanya bahwa jika ia tetap berbuat demikian maka tidak akan ada orang yang ingin
bermain lagi dengannya dan saya tidak ingin melihat ia menjadi orang yang tidak
mempunyai teman. Setelah mengatakan hal itu, saya lalu memeluknya dan ia pun mulai
meneteskan air mata. Kemudian saya menanyakan kembali, dan sekarang ia siap
mengakui ketidakadilannya itu. Sesudah itu saya mengajaknya bermain lagi dan ia pun
bermain jujur dan adil.
Saya berterima kasih kepada Tuhan yang tidak membiarkan saya melewati kesempatan
emas yang tak ternilai itu. Betapa mudahnya bagi saya melakukan tugas keayahan
saya dengan cara menghibur anak kami namun kehilangan pelajaran yang sangat
berharga. Melalui peristiwa tersebut ada empat hal yang saya pelajari yang berfaedah
bagi tugas keayahan:
1. Tugas mendidik menuntut waktu.
Sudah tentu keinginan atau kerinduan menjadi ayah yang baik adalah penting,
namun tekad tersebut haruslah diwujudkan dalam bentuk waktu yang diberikan
bagi anak kita. Tanpa waktu, tidak akan ada kesempatan "mengajarkan dengan
cara membicarakan" pedoman hidup yang berasal dari Firman Tuhan. Jika saya
tidak menyediakan waktu untuk bermain basket dengan anak kami, tidak akan
ada peluang untuk menyaksikan kelakuannya dan sekaligus mengoreksi
sikapnya.
2. Tugas mendidik membutuhkan kesediaan untuk melihat kelemahan anak kita.
Kita perlu terbuka untuk menerima kenyataan bahwa anak kita bukan saja tidak
sempurna, namun akibat dosa, ia pun berpotensi merugikan orang lain.
Adakalanya sulit bagi kita untuk mengakui kelemahan anak kita karena
kelemahannya sedikit banyak merefleksikan kekurangan kita pula.
3. Tugas mendidik lebih mendahulukan pendekatan kasih daripada konfrontasi.
Kadang kita perlu memperhadapkan anak kita dengan perbuatannya secara
tegas; sekali-sekali kita perlu menghukumnya. Namun yang harus lebih sering
dan diutamakan adalah menegurnya dengan kasih. Makin keras saya
menegurnya, makin bersikeras ia menyangkalnya. Sebaliknya, tatkala dengan
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lemah lembut saya menegurnya, ia pun luluh dan bersedia menerima perkataan
saya.
4. Tugas mendidik yang kristiani menuntut kita menjadi ayah yang mengenal
Firman Tuhan.
Tanpa pengenalan akan Firman Tuhan, kita tidak bisa mendidiknya seturut
dengan Firman Tuhan. Hukum Emas dari Matius 7:12 sangatlah penting, tetapi
masih banyak kebenaran Firman-Nya yang perlu kita sampaikan kepada anak
kita.
Sumber asli :
Judul Buku : Parakaleo IV/2 April - Juni 1997
Judul Artikel : Peran Ayah dalam Mendidik Anak
Penulis
: Pdt. Paul Gunadi, Ph.D.
Penerbit
: STTRII Jakarta
Sumber : Milis Publikasi e-Konsel edisi 042/2003
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/042/
==> <subscribe-i-kan-konsel@xc.org> [Untuk Berlangganan]

Surat Anda
Promosi Situs lewat ICW
Dari : Agus <ladalah2002@>
>Redaksi ICW yang terkasih,
>Bolehkah saya mempromosikan situs saya melalui ICW?
>Jika boleh, apa saja syarat-syaratnya?
>Shallom
Redaksi :
Tentu saja! Salah satu tujuan diterbitkannya ICW adalah untuk mempromosikan situssitus Kristen Indonesia. Jika situs Anda tersebut baru (atau baru saja di upgrade), maka
Anda bisa mempromosikannya lewat kolom GET THE FRESH. Caranya mudah, silakan
kirim informasi singkatnya (atau reviewnya) kepada redaksi ICW.
Jika situs Anda tersebut bukan situs baru, Anda juga bisa mempromosikannya lewat
ICW lewat kolom JELAJAH SITUS. Namun untuk itu Anda perlu agak bersabar karena
untuk menampilkannya harus menunggu topik dan tema yang sesuai dengan yang
dibahas di ICW. Mengenai syarat, cuma satu kirimkan review situs Anda kepada kami.
Nah, Agus, dan juga Saudara-saudara yang lain, kami tunggu lho kiriman informasinya.
Shallom.<include> </include>
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ICW 1024/Mei/2004: Pentakosta
Salam Kasih

Shallom, Apa kabar sobat ICW? Tanpa terasa kita sudah memasuki penghujung bulan
Mei dan itu berarti kita hampir melewati setengah dari tahun 2004. Waktu berjalan
sedemikian cepat. Seolah-olah baru kemarin kita merayakan NATAL dan tanpa terasa
kita juga sudah melewati perayaan PASKAH dan peringatan kenaikan Yesus Kristus ke
Sorga dan sekarang kita akan memperingati Hari PENTAKOSTA.
Pada masa PENTAKOSTA ini biasanya beberapa gereja terlihat sibuk menggelar
berbagai kegiatan baik berupa kebaktian, seminar, maupun persekutuan doa dan KKR.
Seperti yang terjadi pada masa Rasul-rasul, banyak gereja mengadakan kegiatankegiatan itu selama 10 hari berturut-turut terhitung sejak peringatan kenaikan Tuhan
Yesus sampai dengan Hari PENTAKOSTA, yang selalu jatuh pada Hari Minggu.
Walaupun acara yang digelar beragam namun tema yang diusung tetaplah sama yaitu
tentang "Roh Kudus". Bukan hanya terbatas pada pencurahan Roh Kudus yang selalu
dikaitkan dengan baptisan Roh Kudus tetapi juga mengenai peran Roh Kudus yang
mengajar, menghibur, menolong maupun menguatkan iman orang percaya kepada
Tuhan.
Seakan tidak mau ketinggalan, maka untuk ikut menyambut perayaan Hari
PENTAKOSTA, Redaksi ICW juga ingin mengangkat topik tentang "PENTAKOSTA".
Beberapa situs baik dari dalam maupun luar negeri yang membahas tentang
PENTAKOSTA kami hadirkan pada edisi ICW kali ini. Selain itu pada kolom ulasan kami
sajikan sebuah artikel yang akan membahas bagaimana Roh Kudus berkarya dalam diri
manusia.
Redaksi berharap kiranya edisi ICW kali ini dapat menambah wawasan pembaca
mengenai PENTAKOSTA dan peran Roh Kudus, sebagai Pribadi Ketiga dari Allah
Tritunggal, dalam hidup orang Kristen.
Selamat merayakan Hari Pentakosta dan biarlah Roh Kudus semakin berkarya dalam
hidup kita semua

"tetapi Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam nama-Ku,
“ Dialah
yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan
kamu akan semua yang telah Kukatakan kepadamu."

—(Yohanes 14:26)—

<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+14:26>
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Arsip Publikasi SABDA.org

Sebagai salah satu situs penyedia informasi kekristenan terbesar di Indonesia,
SABDA.org juga menyediakan berbagai informasi mengenai PENTAKOSTA. Informasi
tersebut dapat Anda temukan di link Publikasi. Beberapa publikasi yang membahas
mengenai PENTAKOSTA antara lain:
1. Arsip milis publikasi ICW (Indonesian Christian Webwatch)
ICW edisi 065/2000
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/065/
2. Arsip milis publikasi e-BinaAnak
e-BinaAnak edisi 032/2001 : PENTAKOSTA
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/032/
e-BinaAnak edisi 175/2004 : PENTAKOSTA
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/175/
3. Arsip milis publikasi e-JEMMi (Jurnal Elektronik Minggguan Misi)
e-JEMMi edisi 21 Vol. 4/2001
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2001/21/
e-JEMMi edisi 21 Vol. 5/2002 : PENTAKOSTA
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/21/
e-JEMMi edisi 22 Vol. 6/2003 : Amanat Agung dan Roh Kudus
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/22/
4. Arsip milis publikasi e-SH (Santapan Harian) Edisi-edisi Santapan Harian online
yang dipersiapkan untuk menyambut PENTAKOSTA di tahun 2004 ini bisa Anda
temukan di:
e-SH edisi 30-31 Mei 2004 : Hari PENTAKOSTA
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2004/05/30/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2004/05/31/
e-Santapan Harian edisi 1-5 Juni 2004 : Minggu PENTAKOSTA
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2004/06/01/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2004/06/02/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2004/06/03/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2004/06/04/
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/2004/06/05/
•

PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen)

Melalui Situs PEPAK, Anda bisa mendapatkan berbagai Artikel maupun Bahan
Mengajar untuk Sekolah Minggu mengenai PENTAKOSTA. Informasi tersebut dapat
Anda peroleh dengan memanfaatkan fasilitas pencarian. Silakan Anda masukkan kata
"pentakosta" dan klik tombol cari. Setelah itu beberapa artikel maupun bahan
pengajaran mengenai PENTAKOSTA akan muncul di situs ini dan dapat Anda
manfaatkan untuk mengajarkan arti dan makna PENTAKOSTA kepada murid-murid
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Sekolah Minggu Anda.
==> http://www.sabda.org/pepak/
•

PENTAKOSTA dan Glossolalia SAI (Sejarah Alkitab Indonesia)

Situs SAI (Sejarah Alkitab Indonesia) tidak hanya menyediakan informasi mengenai
sejarah terjemahan Alkitab di Indonesia, namun juga berbagai informasi penting yang
ada hubungannya dengan Alkitab. Salah satu informasi tersebut adalah artikel
mengenai PENTAKOSTA. Artikel yang berjudul "Pentakosta dan Glossolalia" ini dapat
Anda baca di:
==> http://www.sabda.org/sejarah/artikel/pentakosta_dan_glossolalia.htm/
•

Christian Churches of God

Melalui situs ini Anda akan menemukan dua artikel mengenai PENTAKOSTA. Artikel
pertama yang berjudul "Pentakosta di Sinai" membahas mengenai PENTAKOSTA
dalam Perjanjian Lama. Sedangkan artikel kedua dengan judul "Roh Kudus" lebih
memfokuskan kepada pembahasan mengenai Roh Kudus sebagai salah satu Pribadi
dalam Trinitas dan peristiwa pencurahan Roh Kudus setelah kenaikan Tuhan Yesus ke
Sorga yang selanjutnya dikenal dengan peristiwa PENTAKOSTA. Artikel tersebut dapat
Anda baca di:
==> http://www.ccg.org/indonesian/s/p115z.html/
==> http://www.ccg.org/indonesian/s/p117.html/
•

Pentakosta YABINA

Situs YABINA merupakan Situs milik Yayasan Bina Awam (YABINA) yang diketuai oleh
Herlianto. Di antara tulisan-tulisannya yang ada di situs ini Anda bisa menemukan
beberapa tulisan yang membahas mengenai PENTAKOSTA. Beberapa diantaranya
berjudul "Hari Pentakosta", "Trinitas dan Pentakosta", dan diskusi "Sekitar Pentakosta".
Tulisan-tulisan yang disajikan dalam bentuk artikel dan tanya jawab tersebut dapat
Anda temukan di bagian Artikel dan Diskusi. Untuk lebih jelasnya silakan klik:
==> http://www.yabina.org/
•

Artikel-artikel mengenai Pentakosta

Berikut beberapa situs lainnya yang menyediakan artikel-artikel mengenai
PENTAKOSTA.
PENTAKOSTA
==> http://griis.tripod.com/ringkasan_kotbah/19980531.htm/
Tanda-tanda PENTAKOSTA
==> http://www.geocities.com/reformed_movement/artikel/pentakosta.html/
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Jelajah Situs Manca
•

Annie's Pentecost Page

Annie menyediakan berbagai informasi mengenai arti kata PENTAKOSTA melalui
situsnya ini. Selain berdasar Alkitab, informasi yang diberikan juga diambil dari berbagai
buku terkenal seperti World Book Encyclopedia, Eston's Bible Dictionary, Smith's Bible
Dictionary, dan Catholic Encyclopedia. Di samping itu, situs ini juga menyediakan
fasilitas yang menarik yakni e-card PENTAKOSTA. Ada apa lagi di dalamnya? Untuk
lebih jelasnya silakan kunjungi situs Annie yang beralamat di:
==> http://www.annieshomepage.com/pentecost.html/
•

The Church Year: Pentecost The Voice

The Voice merupakan web site dari site dari Christian Resources Institute yang
didedikasikan untuk menyediakan sumber-sumber biblikan dan teologia bagi
pertumbuhan kekristenan. Anda bisa mengklik tulisan Eastern yang terdapat di bagian
kanan situs ini. Lalu klik kata Pentecost. Disana Anda bisa menemukan artikel yang
berjudul "The Church Year: Pentecost" karangan Dennis Bratcher. Artikel ini
memberikan penjelasan mengenai sejarah PENTAKOSTA. Di sana disebutkan bahwa
PENTAKOSTA berasal dari suatu festival untuk merayakan tuaian musim semi yang
ada dalam masa Perjanjian Lama. Silakan kunjungi situs ini untuk membaca isi
artikelnya secara lengkap.
==> http://www.cresourcei.org/cypentecost.html/
•

Pentecost TextWeeks.com

Situs ini menyediakan berbagai sumber infomasi menarik untuk menambah
pengetahuan Anda mengenai PENTAKOSTA. Di dalamnya dapat Anda temukan
informasi tersebut dalam bentuk daftar materi lengkap dengan link ke situs yang terkait.
Selain itu, situs ini juga menyajikan berbagai ide menarik mengenai kegiatan apa saja
yang dapat Anda lakukan untuk menyambut PENTAKOSTA. Untuk lebih jelasnya
silakan klik:
==> http://www.textweek.com/otm_pentecost.html/
==> http://www.textweek.com/pentecost.htm/
•

Pentecost or Feast of Weeks or Shavuot Biblical Holiday

Biblical Holiday merupakan sebuah situs yang memberikan penjelasan seputar
perayaan-perayaan yang terdapat di Alkitab. Karena itu, situs ini menyediakan pula
penjelasan khusus mengenai PENTAKOSTA. Untuk mendapatkannya silakan Anda
buka menu "Pentecost". Di dalamnya terdapat artikel berjudul "Pentecost or Feast of
Weeks or Shavuot". Penjelasan ini diambil dari sebuah buku "A Family Guide to the
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Biblical Holidays". Beberapa bagian buku yang dapat Anda baca melalui situs ini antara
lain: "Pentecost Overview", "Feasts of Weeks in Bible Times", "Messiah in the Feasts of
Weeks", "Celebrating the Feasts of Weeks", dan "Bread Craft Page". Agar tidak
penasaran, silakan kunjungi Situs Biblical Holiday di:
==> http://www.biblicalholidays.com/pentecost.htm/
•

Situs-situs Gerakan Pentakosta

Saat ini PENTAKOSTA tidak hanya identik dengan peristiwa Pencurahan Roh Kudus
pada hari kelima puluh setelah kebangkitan Yesus tetapi ada juga aliran yang
menamakan dirinya sebagai Gerakan PENTAKOSTA. Apa dan bagaimana sejarah
gerakan ini dapat Anda baca melalui situs- situs di bawah ini: Religious Movements
==> http://religiousmovements.lib.virginia.edu/nrms/penta.html/
The Origins of the Pentecostal Movement
==> http://www.oru.edu/university/library/holyspirit/pentorg1.html/

Get the Fresh
Kasih Kekal
http://www.kasihkekal.org/
Bulan Mei ini Situs Kasih Kekal menambah dua materi artikel baru. Yang pertama,
bagian ke-2 dari artikel berjudul "Occultisme" yang ditulis oleh DR.(HC) Sigit
Poerbandoro. Artikel ini merupakan rangkuman tentang hal apa saja yang perlu
diketahui umat Kristen agar bisa selalu waspada terhadap kuasa kegelapan. Yang
kedua, cuplikan dari buku: "Untuk Apa Kita Hidup?" oleh Pdt. Jusuf BS (GTI Bukit
Zaitun), yang membahas maksud hidup kristiani di dunia ini setelah setiap insan
diselamatkan. Di dalamnya bisa Anda dapatkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan
seperti "Apa maksud Tuhan menaruh kita di dunia ini? Mengapa tidak diajak pulang
saja sesudah lahir baru, toh sudah selamat? Mengapa kita disuruh melanjutkan hidup di
dalam dunia ini yang penuh dengan susah dan pencobaan?" Silakan menyimak
jawabannya dengan berkunjung ke Situs Kasih Kekal.
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
More In Jesus
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More In Jesus merupakan sebuah milis diskusi yang memiliki visi menjangkau jiwa-jiwa
untuk lebih dekat dengan Tuhan. Sedangkan misinya adalah saling membagikan email
yang membangun rohani anak- anak Tuhan, serta mengajak dan menyatukan hati untuk
berdoa bersama- sama sesuai dengan pokok doa yang dibagikan setiap harinya. Untuk
menjaga kelancaran diskusi maka setiap pesan yang masuk harus melalui persetujuan
dari moderator sebelum dikirimkan ke seluruh anggota milis. Nah bagi Anda yang ingin
berdiskusi mengenai permasalahan seputar kehidupan anak Allah silahkan bergabung
di milis ini.
==> <more-in_jesus-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <more-in_jesus-owner@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]

Milis Publikasi
Dianmail
Dianmail merupakan sebuah milis publikasi yang menjadi bagian dari website Dian
<http://www.dianweb.org>. Dengan bergabung di milis ini Anda akan mendapat
newsletter berupa tulisan-tulisan yang akan semakin menambah pengetahuan Anda
mengenai Alkitab. Nah, jika Anda tertarik, silakan bergabung di milis yang didirikan
sejak tanggal 28 April 2003 ini.
==> <dianmail-subscribe@yahoogroups.com> [Berlangganan]

115

ICW 2004

Artikel: Hati-Hati Bom E-Mail!! Redaksi Icw Tidak Pernah
Mengirim Attachment!
Jika mailbox Anda "kebanjiran" email yang memuat file attachment dengan kapasitas
sangat besar, kemungkinan ini adalah serangan "virus". Jadi berhati-hatilah!
Jika surat-surat yang berisi virus tadi Anda terima dari Redaksi ICW, beberapa hal di
bawah ini perlu Anda ketahui:

1. Publikasi ICW (dan publikasi lain yang disebarkan oleh sistem I-KAN) 'TIDAK
PERNAH' menyertakan attachment apapun dalam setiap kirimannya. Jika Anda
menerima kiriman email dari Redaksi 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
apapun yang ada di komputer yang terkena virus itu dan mengirimkannya
kembali dalam "From:" atau "To:".
2. Setiap kiriman dari Redaksi ICW SELALU dalam bentuk 'plain text' dan (sampai
saat ini) tidak pernah dikirimkan dalam bentuk format HTML.
3. Karena itu, sekali lagi: Berhati-hatilah dengan email-email Anda terutama jika
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 ke komputer Anda].
Redaksi ICW

Lain-Lain
Kegiatan Roh Kudus
1. Mengubah hati manusia.
Dalam pertemuannya dengan Nikodemus, Yesus menekankan peran Roh Kudus
dalam mengubah hati manusia:

“

"... Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak DILAHIRKAN
dari air dan ROH, ia tidak dapat masuk ke dalam Kerajaan Allah."

”

— (Yohanes 3:5)—

“

"Dilahirkan dari Roh" berarti Roh memberikan kepada kita kehidupan baru.
Itu artinya lebih dari hanya mengubah sedikit tingkah laku kita. Roh
mengubah kita dari dalam ke luar, memenuhi janji "Kamu akan Kuberikan
hati yang baru."
— (Yehezkiel 36:26)—
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3. Membuat kita berhati-hati agar tidak berlaku salah dan memberikan kita
keinginan untuk hidup suci.

“

"Dan kalau Ia datang, IA AKAN MENGINSAFKAN dunia akan DOSA,
KEBENARAN dan PENGHAKIMAN."

”

— (Yohanes 16:8)—

4.

Ketika Anda mendengar cerita dramatis tentang seseorang yang berbalik dari
kehidupan berdosa kepada Tuhan Allah dan menjadi pasangan yang setia, atau
orangtua yang memelihara, ingatlah bahwa setiap langkah menuju keseluruhan
adalah dari hasil dorongan Roh Kudus.
5. Menuntun kita dalam kehidupan kekristenan kita.
Kristus berbicara kepada kita secara langsung melalui "suara kecil" dari Roh.
Apakah kita berbelok ke kanan atau ke kiri, telinga Anda akan mendengar
sebuah suara di belakangmu yang berkata,

“ "Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya." ”
— (Yesaya 30:21)—

“

Melalui transmisi satelit, televisi kita biasanya menampilkan bentuk-bentuk
dan wajah-wajah dari sebuah benua yang jauh ke ruang keluarga kita.
Fungsi Roh Kudus sama seperti satelit kecil Allah, membawa kehadiran
Kristus dari surga ke bumi, membuat Ia dekat ketika kita sangat memerlukan
Dia

”

—(Yohanes 14:15-20)—

7. .
8. Menolong kehidupan doa kita. {{kutip|"... sebab kita tidak tahu, bagaimana
sebenarnya harus berdoa;
TETAPI ROH SENDIRI BERDOA UNTUK KITA kepada Allah dengan keluhankeluhan yang tidak terucapkan... sesuai dengan kehendak Allah ...."| (Roma
8:26-27) Ketika kita bergumul untuk mencari kata-kata, Roh sedang berdoa
mewakili kita. Ketika kita berkecil hati, kita hanya bisa merintih kepada Allah, Roh
Kudus menguatkan seruan kita yang terpedam itu menjadi sebuah doa yang
berkuasa di hadapan takhta Allah, di mana Yesus sekarang melayani.
9. Mengembangkan kualitas dan karakter orang-orang Kristen. Roh Kudus
membuat kerohanian yang tandus menjadi subur seperti pohon yang memiliki
segala jenis buah:

“

"TETAPI BUAH ROH ialah: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemahlembutan, penguasaan diri."
— (Galatia 5:22-23)—
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10. Memiliki buah Roh menunjukkan bahwa kita berasal dari pokok anggur yang
benar, yaitu Yesus (Yohanes 15:5). Yesus sebenarnya dapat menyatakan
kehidupan yang melimpah melalui kita dengan kuasa Roh Kudus.
11. Menyiapkan kita sebagai saksi-saksi. Yesus berjanji:

“

"TETAPI KAMU AKAN MENERIMA KUASA, kalau ROH KUDUS turun ke
atas kamu, dan kamu akan menjadi SAKSIKU ... sampai ke ujung bumi."

”

—(Kisah Para Rasul 1:8)—

12. Semua yang bersedia dapat menjadi saksi melalui Roh Kudus. Kita mungkin
tidak dapat memiliki semua jawabannya, tetapi Roh Kudus dapat memberikan
kepada kita cerita untuk diceritakan yang dapat menggerakkan hati dan pikiran.
Rasul-rasul memiliki kesulitan berkomunikasi sebelum Pentakosta, tetapi setelah
Roh Kudus datang, mereka mengumandangkan Kristus dengan kuasa yang
"mengacaukan seluruh dunia" (Kisah Para Rasul 17:6).
Diedit dari sumber:
Situs Discover Online
==> http://www.discoveronline.org/indonesian/indo11.htm

Surat Anda
Dari : Puguh <poeguh@>
>Redaksi yang dikasihi Tuhan,
>Saya merasa sangat diberkati dengan kiriman-kiriman ICW karena bisa
>memudahkan saya untuk menemukan berbagai sumber referensi.
>Sebenarnya bisa saja saya memakai search engine yang ada, namun
>seringkali isinya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. ICW ini
>langsung membahas topik per topik karena itu saya bisa langsung
>menemukan apa yang saya perlukan. Lewat surat ini saya hanya ingin
>memberi semangat pada ICW, maju terus dalam pelayanan, saya yakin
>banyak yang orang telah terberkati dengan pelayanan ICW ini.
>Syallom.
Redaksi:
Shallom, Puji Tuhan, ICW boleh menjadi berkat bagi Anda. Terima kasih juga untuk
semangat dan dorongan yang telah Anda berikan.
Kami bersyukur dengan membahas topik per topik pembaca bisa menemukan informasi
dengan mudah. Agar ICW lebih semarak lagi, bagaimana kalau Anda dan pembaca
ICW yang lain ikut berpartisipasi dengan mengusulkan topik-topik untuk dibahas di
ICW? Kami tunggu partisipasi Anda ya ...!<include> </include>

118

ICW 1025/Juni/2004: Olah Raga

ICW 2004

Salam Kasih
Salam jumpa pembaca ICW terkasih,
Pada bulan Juni ini, semua mata pecinta olahraga sepakbola akan tertuju ke negara
Portugal, karena di sana berkumpul para pemain sepakbola kelas wahid dari 16 negara
yang akan bertanding untuk memperebutkan Piala Eropa, supremasi paling bergengsi
dalam persepakbolaan Eropa. Apakah Anda juga termasuk penggemar sepakbola? Jika
ya, kami yakin Anda akan menikmati sajian ICW kali ini karena topik yang kami angkat
adalah tentang OLAHRAGA!
Berbicara tentang sepakbola, Redaksi ICW pernah mengulas tentang "Soccer Mania"
dalam edisi 066/1999 yang menampilkan situs-situs seputar soccer. Tidak semua URL
yang tercantum di bagian ini bisa diakses (sudah mati), namun ada beberapa yang
masih terus meng- update isi situsnya :) Untuk mengetahui URL apa saja yang disajikan
saat itu, silakan berkunjung ke arsip ICW di Situs SABDA.org di alamat:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/066/
Kembali ke momen Piala Eropa, melalui kesempatan ini kami ingin mengajak Anda
untuk berefleksi tentang banyak hal positif mengenai olahraga, seperti perjuangan,
sportivitas, dan sikap pantang menyerah. Tahukah Anda bahwa olahraga juga dapat
dijadikan sebagai wahana penginjilan?
Nah, simaklah ICW edisi 1025 ini, khususnya berbagai review situs tentang olahraga.
Kami berharap sajian kami kali ini dapat membuka wawasan baru tentang kegunaan
olahraga. Nah, untuk lebih jelasnya silakan Anda langsung simak sajian kami berikut ini.

hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apabila ia
“ "Seorang olahragawan
”
bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga."
—(2 Timotius 2:5)—

<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Timotius+2:5>
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Jelajah Situs
•

Kesaksian Rudi Hartono

Anda pasti mengenal nama Rudi Hartono, bukan? Seorang maestro bulutangkis
Indonesia (bahkan dunia) yang berhasil menjadi juara dunia dan mengantarkan
Indonesia merebut Piala Thomas delapan kali menjuarai kejuaraan All England (sampai
sekarang belum ada seorang pun pemain bulutangkis yang mampu menandingi
prestasinya ini). Nah, melalui dua situs berikut Anda dapat belajar dan juga meneladani
sikap seorang juara, Rudy Hartono, yang ternyata selalu mengandalkan Tuhan Yesus
dalam setiap pertandingan bulutangkis yang ia ikuti.
==> http://users.bigpond.net.au/shalom/ab/kesaksian/hartono.html
==> http://www.getfreshmag.com/artikel/default.asp?id=71
•

Komite Olahraga Nasional Indonesia

Komite Olahraga Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan nama KONI
merupakan induk dari berbagai organisasi olahraga yang ada di Indonesia. Keberadaan
Situs KONI ini akan menolong Anda untuk mengenal lebih dekat tentang KONI yang
saat ini dipimpin oleh Agum Gumelar. Melalui situs ini Anda dapat menemukan
informasi mengenai sejarah KONI, siapa-siapa saja yang pernah menjabat sebagai
ketua dan masuk dalam kepengurusan KONI, serta organisasi olahraga apa saja yang
bernaung di bawah KONI. Selain itu Anda juga bisa mendapatkan informasi mengenai
keikutsertaan atlit-atlit Indonesia di berbagai kejuaraan olahraga baik tingkat nasional
maupun internasional. Untuk lebih jelasnya silakan Anda buka Situs KONI yang
beralamat di:
==> http://www.koni.or.id/
•

Detik Sports

Detik Sports merupakan salah satu situs milik Detik.com yang khusus menyajikan berita
olahraga. Untuk mempermudah pembaca mencari informasi yang diinginkan maka
berita olahraga dibagi dalam kategori "Basket", "F1", "MotoGp", "Raket", "Sepakbola",
"Tinju", dan "Sport Lain". Khusus untuk penggemar sepakbola, situs ini menyediakan
profil klub, klasemen sementara kompetisi sepakbola di beberapa negara, dan jadual
tayangan sepakbola di stasiun TV di Indonesia. Agar tidak ketinggalan memperoleh
informasi seputar olahraga silakan kunjungi situs yang beralamat di:
==> http://www.detiksports.com/
•

Olahraga KCM

KCM (Kompas Cyber Media) merupakan pengembangan dari media cetak Harian
Umum Kompas. Sama seperti Harian Umum Kompas yang menyediakan halaman
khusus untuk berita olahraga maka KCM pun juga menyediakan satu link khusus
mengenai olahraga. Berbagai berita olahraga yang terus di-update setiap saat dapat
Anda baca melalui situs ini. Berita-berita tersebut dibagi dalam berbagai kategori yaitu:
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"Sepakbola", "Balap", "Raket", "Tinju", "Sport Lain", dan "Feature". Informasi mengenai
olahraga di KCM ini dapat Anda baca di:
==> http://www.kompas.com/olahraga/
•

Situs-situs Berita Olahraga

Ada banyak situs yang menyajikan berita seputar kegiatan olahraga. Selain Detik Sports
dan KCM, ada beberapa situs lain yang tidak boleh dilewatkan untuk dikunjungi, yaitu:
Bolanews
==> http://www.bolanews.com/
Olahraga Sinar Harapan
==> http://www.sinarharapan.co.id/olah_raga/
Olahraga Astaga
==> http://astaga.com/sport/
Olahraga Kapan Lagi
==> http://www.kapanlagi.com/h/olahraga.html/
Olahraga BBC Indonesia
==> http://www.bbc.co.uk/indonesian/sports/
•

Situs-situs Cabang Olahraga

Sebenarnya ada banyak cabang olahraga yang dimainkan dan disukai masyarakat
Indonesia, namun ternyata hanya ada sedikit pihak yang memanfaatkan situs sebagai
sarana untuk mempromosikan cabang olahraga tersebut kepada masyarakat Indonesia
maupun internasional. Beberapa situs berikut khusus menampilkan informasi seputar
cabang olahraga tertentu saja:
Basket Indonesia
==> http://www.basketindonesia.com/
Binaraga
==> http://www.binaraga.net/
Sepakbola Info Bola
==> http://www.infobola.tv/
Tenis Situs resmi PELTI (Persatuan Tenis Seluruh Indonesia)
==> http://www.inatenis.com/
Voli Indonesia
==> http://www.volleyindonesia.or.id/
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Jelajah Situs Manca
•

The Goal

The Goal merupakan situs olahraga yang khusus menampilkan kesaksian atlit-atlit
Kristen dari berbagai cabang olahraga dan berbagai negara. Kesaksian-kesaksian
tersebut dikelompokkan berdasarkan cabang olahraga maupun negara dari atlit yang
bersangkutan. Beberapa atlit Kristen yang kesaksiannya dapat Anda jumpai di situs ini
antara lain Michael Chang, atlit tenis dari Amerika Serikat; Taffarel, pemain sepakbola
dari Brasil; David Robinson, pebasket asal Amerika Serikat; dan berbagai atlit Kristen
lainnya. Selain memberikan motivasi bagi para pembaca, berbagai kesaksian ini juga
menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan juga dinyatakan melalui bidang olahraga. Agar
tidak penasaran silakan buka situs ini yang beralamat di:
==> http://www.thegoal.com/
•

To The Next Level (TTNL)

To The Next Level merupakan pelayanan Kristen yang didedikasikan untuk mendidik,
memberi inspirasi, dan memotivasi para atlit, para pelatih, serta orang-orang yang
berkecimpung dalam dunia olahraga. Tujuannya adalah agar potensi maksimal, baik
secara jasmani dan rohani, dapat diraih melalui relasi dengan Yesus Kristus yang telah
memberikan perubahan dalam hidup. Melalui Situs TTNL Anda dapat menemukan
berbagai artikel maupun tips yang akan menolong Anda untuk berpikir positif dan
berprestasi lebih baik sebagai seorang atlit dan pelatih olahraga. Selain itu di bagian
"Testimonies" Anda juga dapat membaca kesaksian para atlit dari berbagai cabang
olahraga. Kesaksian tersebut diharapkan dapat memacu banyak orang untuk mencapai
"The Next Level" (Menuju Tingkat Selanjutnya) dalam kehidupan melalui persekutuan
bersama Yesus Kristus. Untuk mengetahui informasi apa saja yang bisa Anda dapat di
situs ini, silakan Anda berkunjung langsung ke situsnya yang beralamat di:
==> http://www.tothenextlevel.org/
•

Infinity Sports

Infinity Sports merupakan sebuah pelayanan misi yang memakai olahraga sebagai
media pelayanannya. Area pelayanan mereka ialah negara-negara yang berada di
wilayah Jendela 10/40 (Afrika Utara, Timur Tengah, Asia Tengah, sebagian wilayah
India, Cina, dan sebagian wilayah Asia Tenggara). Melalui situs ini Anda dapat
menemukan sejarah Infinity Sports, informasi seputar pelayanan mereka, dan petunjuk
tentang bagaimana menggunakan olahraga sebagai sarana penginjilan bagi suku-suku
terabaikan. Bagi Anda yang dekat dengan dunia olahraga dan rindu memenangkan jiwa
bagi Tuhan, situs ini harus Anda kunjungi segera.
==> http://www.infinitysports.com/
•

Sports Network
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Sports Network merupakan situs yang khusus menyajikan berita-berita olahraga dari
seluruh penjuru dunia. Berbagai berita tersebut dikelompokkan berdasarkan cabang
olahraga dan juga peristiwa kejuaraan suatu cabang olahraga. Melalui Situs Sports
Network Anda juga bisa menemukan kejadian-kejadian penting seputar olahraga,
agenda olahraga selama satu tahun, maupun skor dari suatu pertandingan olahraga.
Agar tidak ketinggalan dalam mengikuti informasi peristiwa-peristiwa olahraga apa saja
yang terjadi di seluruh penjuru dunia segera kunjungi Situs Sports Network di:
==> http://www.sportsnetwork.com/
•

Situs-situs Berita Olahraga Lainnya

Selain Sports News, beberapa situs lain yang menyajikan berita olahraga dari seluruh
penjuru dunia adalah:
Sports 123
==> http://www.sports123.com/
Sports BBC
==> http://news.bbc.co.uk/sport/
Sports News
==> http://www.sportsnews.com/

Get the Fresh
Aku Percaya
http://www.akupercaya.com/
Aku Percaya merupakan salah satu situs komunitas Kristen online yang
mengkhususkan diri sebagai tempat diskusi (forum diskusi) untuk orang-orang Kristen
dari berbagai denominasi gereja. Sebagai Forum Diskusi maka diskusi yang dilakukan
bukan melalui email tetapi langsung online di Situs Aku Percaya. Berbagai topik diskusi
seperti "Alkitab", "Kebudayaan", "Berita Kristen", "Situs-situs Kristen", maupun berbagai
topik diskusi lain yang ditinjau dari sudut pandang kekristenan dapat Anda ikuti melalui
forum diskusi ini.
Pada akhir bulan Mei 2004 ini, Situs Aku Percaya telah di-update dengan melakukan
beberapa perubahan dan juga penambahan. Perubahan tersebut meliputi up-grade
software yang digunakan sebagai sarana forum diskusi dan juga fasilitas email yang
tersedia. Saat ini Situs Aku Percaya menggunakan Software Vbulletin 3.0.1 untuk forum
diskusi dan Software HiveMail 1.3.0 untuk fasilitas emailnya. Sedangkan
penambahannya meliputi penambahan fasilitas chatting dan game. Berbagai perubahan
maupun penambahan ini diharapkan dapat semakin memberikan kenyamanan bagi
para anggotanya dalam berdiskusi maupun menjalin keakraban dengan sesama
anggota Aku Percaya.
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Nah, bagi Anda yang ingin berdiskusi maupun memperluas wawasan Anda mengenai
kekristenan silakan bergabung dengan komunitas Aku Percaya dengan berkunjung
langsung ke situsnya. Untuk menjaga kelancaran diskusi maka forum ini melarang
diskusi yang bersifat SARA, pornografi, maupun menjatuhkan denominasi gereja lain.
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
Youth House
Milis Youth House dibangun sebagai wadah bagi para pelayan kaum muda, remaja,
mahasiswa, dan pelajar untuk saling berbagi beban dan kesaksian. Melalui milis nondenominasi ini Anda dapat berdiskusi hal-hal apa pun seputar kekristenan. Untuk
menjaga agar isi diskusi tidak melenceng dari tujuan semula, maka setiap pesan yang
masuk harus melalui persetujuan moderator. Nah, bagi kaum muda, remaja, bahkan
orangtua yang masih terlibat dalam pelayanan muda remaja, silakan bergabung di milis
ini dan dapatkan banyak berkat di dalamnya.
==> <Youthhouse-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <Youthhouse@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]

Milis Publikasi
Christian Sports Connection
Christian Sports Connection merupakan sebuah milis publikasi (newsletter) mingguan
berbahasa Inggris mengenai renungan dan olahraga. Di dalamnya, Anda akan
mendapatkan kesaksian dari atlit- atlit Kristen dan berbagai berita seputar dunia
olahraga. Untuk berlangganan newsletter ini, silakan Anda berkunjung ke Situs
Christian Sports Connection dan masukkan email Anda di kolom Free Newsletter di
sebelah kiri atas halaman depan situs ini.
==> http://www.christianitytoday.com/sports/
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Tidak jarang kita merasa lemah dan tidak bersemangat padahal ada begitu banyak
pekerjaan kantor yang harus diselesaikan. Berikut kami sajikan tips yang dapat Anda
coba untuk menemukan kebugaran jiwa dan tubuh sepanjang hari kerja yang padat.
•

Mulailah hari Anda dengan pikiran positif
Awali kehidupan Anda dengan doa dan ucapan syukur bahwa Anda masih diberi
kesempatan untuk menjalani hari ini. Bersiaplah untuk memberikan sesuatu yang
terbaik untuk Tuhan dan sesama. Setelah itu, ada baiknya Anda setel musik
ceria kegemaran Anda. Lalu, go, go, go, siap bekerja.

•

Lakukan olahraga ringan
Segarkan tubuh Anda dengan melakukan olahraga ringan. Biarkan tubuh Anda
bergerak dan berkeringat namun jangan sampai Anda lelah karena kebanyakan
berolahraga.

•

Jangan lupa sarapan secukupnya
Sarapan akan menghindarkan Anda dari jajan di jam kerja, sehingga membantu
Anda menjaga berat tubuh, menguatkan daya pikir dan mempertahankan
semangat kerja. Namun demikian, yang penting adalah jenis makanan yang
Anda makan haruslah lengkap, terutama protein yang bisa mempertahankan
kadar gula darah sepanjang hari. Bila perlu tambahkan susu. Agar Anda
berselera, susun menu yang bervariasi.

•

Atur kegiatan hari Anda sebaik-baiknya
Sebelum Anda bekerja, aturlah rencana kerja Anda hari ini. Susun sebaikbaiknya sesuai dengan skala prioritas pencapaian tugas. Aturlah tugas-tugas
Anda sedemikian rupa agar Anda tidak mudah kelelahan di pagi hari. Selain itu
belajarlah untuk mendelegasikan tugas Anda.

•

Jaga terus kesegaran tubuh Anda
Jangan terus-menerus duduk diam di belakang meja. Lakukan gerakan- gerakan
ringan untuk melancarkan peredaran darah dan aliran oksigen ke seluruh tubuh.
Minum air putih segar banyak-banyak untuk menjaga kebugaran tubuh.

•

Istirahat itu penting
Lakukan relaksasi dan peregangan untuk tubuh Anda, tarik nafas dalam-dalam,
pejamkan mata Anda sejenak, di sela-sela pekerjaan Anda. Jangan sia-siakan
waktu rehat makan siang, tetapi jangan makan terlalu kenyang sebab hal ini akan
membuat Anda mengantuk. Makanlah banyak sayur dan buah segar dan jangan
tergoda untuk mengonsumsi makanan ringan kecuali bila Anda benar-benar
membutuhkannya.
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•

Temukan kegembiraan dalam setiap keadaan
Jangan jauhkan humor dari pekerjaan Anda. Seberat-beratnya persoalan pasti
ada jalan keluarnya. Serius tapi rileks.

•

Selesaikan pekerjaan kantor di kantor
Tuntaskan pekerjaan kantor di kantor. Ini mendorong Anda untuk bekerja
produktif.

•

Cukupkan kebutuhan tidur Anda
Aturlah jam tidur dan bangun Anda dengan teratur. Hal ini akan membantu Anda
untuk menjaga kebugaran di esok hari.

•

Perbanyak bersyukur
Buka hari Anda dengan bersyukur, tutup juga hari Anda dengan ucapan syukur.
Jaga terus pikiran positif Anda. Jauhkan kecemasan karena terlalu banyak
harapan dan angan-angan. Nikmati apa yang dianugerahkan pada Anda selama
ini.

Diedit dari sumber:
Agar Bugar di Kantor
==> http://www.terangdunia.com/viewer_materi.php?id=89

Lain-Lain
Olahraga memberikan banyak pelajaran kepada kita. Selain sisi sportivitas, olahraga
juga mengajarkan kepada manusia agar memandang perbedaan bukanlah sebagai
halangan untuk berprestasi Artikel di bawah ini memberikan penjelasan kepada Anda
mengenai nilai-nilai menarik apa saja yang dapat kita pelajari melalui dunia olahraga.
SEPAKBOLA
Oleh: Herlianto

hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara, apabila ia
“ "Seorang olahragawan
”
bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga."
—(2 Timotius 2:5)—

Menyaksikan pembukaan pertandingan sepakbola dalam rangka kejuaraan dunia yang
disiarkan TV merupakan hal yang menarik pertandingan perdana yang mengawali
sebulan pertandingan-pertandingan sepakbola yang menyebabkan orang-orang
mengalami demam komunal.
Yang lebih menarik dari pertandingan itu adalah bagaimana Perancis sebagai juara
dunia bertahan bisa dikalahkan oleh kesebelasan Senegal yang kurang diperhitungkan.
Pencetak gol tunggal dari Senegal itu sebenarnya adalah pemain sepakbola dari salah
satu kesebelasan Perancis, dan kesebelasan Senegal dilatih oleh pelatih asal Perancis.
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Jadi, siapakah yang menang, Perancis atau Senegal? Secara resmi memang
kesebelasan Senegal yang menang, namun di balik itu orang- orang menyadari bahwa
Perancis memang gudang pemain yang punya kemampuan bermain sepakbola yang
tangguh.
Namun, di balik itu ada hal menarik yang bisa kita pelajari. Orang tidak lagi
mempersoalkan warna kulit atau agama, semua bisa bermain dengan sportif demi
nama negara mereka. Demikian juga pertandingan- pertandingan yang digelar diikuti
oleh manusia di seluruh dunia, baik yang datang ke Korea atau Jepang maupun yang
diam di rumah- rumah. Mereka semua gembira menyaksikan pesta olahraga yang
digelar secara internasional tersebut.

Sebenarnya umat manusia bisa belajar dari even-even olahraga yang begitu indah, di
mana latar belakang kesukuan atau agama tidak dipermasalahkan demi membawa
nama negara. Peristiwa yang sama kita hadapi di Indonesia dimana piala Thomas Cup
dipertahankan, dan para pemain regu Indonesia tidak mensyaratkan harus dari suku,
ras, golongan, atau agama apa yang berprestasi dan yang rela mengorbankan waktu
demi tanah airlah yang layak untuk membawa bangsa ini kepada kehormatan bersama.
Kita dapat belajar banyak dari peristiwa-peristiwa olahraga tersebut dimana manusia
belajar untuk menghargai pihak yang berbeda dengan dia dan sama-sama membela
negara yang dilakukan bukan dengan senjata atau kekerasan namun dengan
ketekunan berlatih dan disiplin diri. Alangkah indahnya kalau kita di Indonesia dapat
berpikir demikian di mana kesukuan, perbedaan agama, perbedaan ras maupun antargolongan bisa dikesampingkan demi kebersamaan kebangsaan, sebab dengan nama
Indonesia dipandang baik di manca negara maka kehidupan bangsa juga akan baik dan
sejahtera. Ringan sama dijinjing dan berat sama dipikul.
Negara-negara yang berpikir sektaris umumnya dilanda kemelut yang tidak kunjung
berakhir, baik kemelut perbedaan kesukuan, agama, ras, dan antar-golongan, namun
bila kita dapat bercermin pada sportivitas pertandingan olahraga dan melihat
bagaimana para penonton di seluruh dunia bergembira bersama, alangkah indahnya
kalau peristiwa yang sama bisa dihayati di Indonesia pula.
Rasul Paulus melihat beberapa hal yang bisa ditiru dari bidang olahraga, yaitu
ketekunan berlatih untuk mencapai keberhasilan, lebih mengutamakan nama bangsa
dan negara daripada kepentingan kelompok dan diri sendiri, dan lebih dari itu adalah
sportivitas untuk mengikuti peraturan-peraturan olahraga yang harus ditaati.
Kesebelasan dan pemain hanya akan menang bila mengikuti peraturan olahraga yang
telah digariskan.
Dalam kehidupan kebangsaan, bila semangat yang sama ditegakkan, maka akan indah
sekali hasilnya. Semua energi digunakan dengan ketekunan untuk membela negara
dan bangsa, dan bagi bangsa dan negara ada perangkat hukum dan peraturan yang
mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara yang harus diikuti. Maka, bila semua
berjalan demikian keberhasilan hidup kebangsaan dan kenegaraan akan tercapai dan
127

ICW 2004

kalau itu tercapai, maka kehidupan masing-masing pribadi akan mengalami
keberhasilan dan sukacita pula sebagai dampaknya.

Lebih dari itu, dalam suratnya yang pertama kepada Timotius, rasul Paulus juga
mengingatkan bahwa sebenarnya agama memiliki kelebihan yang ideal daripada
olahraga. Olahraga hasilnya bersifat sementara, Perancis yang dahulu juara sekarang
kemungkinan kehilangan gelarnya, namun pengharapan dalam agama lebih kekal.
Rasul Paulus berkata:

“

"Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu
berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun
untuk hidup yang akan datang."

”

—(1 Timotius 4:7b-8)—

Bila untuk olahraga yang bersifat duniawi dan sementara, manusia bersedia berlatih
dengan tekun, maka untuk ibadah dengan pengharapannya yang kekal bukan hanya
untuk kehidupan di dunia fana ini namun sampai kehidupan kekal dalam alam baka
selayaknyalah kita berlatih dengan lebih tekun dan giat lagi.
Artikel ini diambil dan diedit dari: Situs Glorianet
==> http://www.glorianet.org/tamanbacaan/herlianto/herlsepa.html/

Surat Anda
Dari: Delft Christian Fellowship <info@>
>Shallom,
>Kami sedang meng-update situs2 yg memuat link ke situs kami, Delft
>Christian Fellowship, dan kami temukan di artikel Anda pada:
>http://www.sabda.org/publikasi/icw/011/
>bahwa link yang tertera adalah yang lama. Dapatkah Bapak/Ibu meng>updatenya? Situs DCF: www.DelftChristianFellowship.org (under
>construction), youth: http://www.jc-generation.net/
>Terima kasih banyak sebelumnya dan Tuhan memberkati.
>-ameliaRedaksi:
Shallom,
Terima kasih atas info yang diberikan. Halaman yang Anda maksud adalah arsip ICW
edisi 11/1999 (6-4-1999) yang ada di Situs SABDA.org. Karena sebagai arsip, maka
kami tidak bisa mengubahnya. Namun yang kami bisa lakukan adalah memuat
informasi terbaru dari Situs Delft Christian Fellowship dalam kolom GET THE FRESH di
ICW. Nah, melalui kolom ini Anda bisa mengenalkan kembali Situs Anda berikut alamat
barunya. Oleh karena itu, kirimkan segera informasi lengkap mengenai Situs Delft
Christian Fellowship untuk bisa kami umumkan segera.
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Saran kami di atas juga berlaku bagi para pembaca ICW lain yang memiliki atau
mengetahui informasi alamat-alamat situs Kristen Indonesia. ICW adalah publikasi
online yang menjadi sarana untuk mengumumkan tentang keberadaan situs-situs
Kristen Indonesia. Jadi kami akan sangat senang untuk bisa menolong Anda
mempopulerkan situs- situs Kristen yang Anda ketahui.

Nah, kirimkan segera informasinya ke Redaksi ICW agar kami dapat memuatnya di
rubrik GET THE FRESH. Tuhan memberkati!<include> </include>
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Salam Kasih
Shallom sobat ICW,
Kita yang hidup di era kemajuan teknologi informasi ini sangat beruntung karena
dengan kecanggihan teknologi saat ini kita dapat menjelajahi dunia dengan sangat
cepat. Bagaimana tidak, berbagai informasi dari seluruh penjuru dunia yang luas kini
dapat kita ketahui hanya dalam hitungan detik melalui kotak-kotak kecil yang disebut
komputer, laptop, PDA, maupun handphone. Komunikasi antar manusia yang dulu
dihalangi oleh jarak kini sudah tidak ada lagi, seolah-olah sudah tidak ada lagi batas
ruang. Semuanya ini terjadi karena satu teknologi yang dinamakan internet. Internet
inilah yang kemudian menciptakan cara relasi komunikasi baru yang mengakibatkan
"dunia menjadi semakin kecil".
Keampuhan internet di atas menyebabkan begitu banyak manusia, baik individu
maupun kelompok, memanfaatkan internet sebagai media untuk menyebarkan
informasi dan berkomunikasi. Tidak ketinggalan pula anak- anak Tuhan, ikut
memanfaatkan internet untuk menjadi sarana yang efektif untuk menjangkau jiwa-jiwa
bagi Kristus. Mengapa tidak?
Kali ini, ICW secara khusus memberikan sajian tentang Situs Kristen. Berbagai review
mengenai situs Kristen baik dari dalam maupun manca negara kami tampilkan di sini.
Selain itu kami juga menyuguhkan tulisan mengenai pelayanan misi melalui dunia
internet dan seputar Situs Forum Diskusi Kristen. Redaksi berharap agar ICW Edisi
1026 ini dapat memacu motivasi pembaca untuk lebih giat lagi melayani Tuhan melalui
media internet.

“

"Lalu Ia berkata kepada mereka: 'Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil
kepada segala makhluk.'"
—(Markus 16:15)—

<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Markus+16:15>
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Literatur Kawanan Kecil

Situs Literatur Kawanan Kecil menyediakan berbagai literatur rohani yang dapat Anda
baca secara gratis. Beberapa artikel menarik yang tersedia di situs ini antara lain
"Prajurit Kristus Berdoalah!", "Roh Pendamping dan Schizoprenia", "Ooh,
Penumpangan Tangan!", "Kontroversi Nama Allah", dan beberapa judul lainnya.
Sebagai catatan, beberapa artikel yang ditampilkan di situs ini memakai format PDF.
Oleh karena itu, Anda harus menggunakan software Adobe Acrobat Reader untuk
membacanya. Selain itu Anda juga dapat ikut berpartisipasi dengan mengirimkan artikel
maupun traktat untuk kemudian ditampilkan di situs ini. Nah, agar Anda tidak penasaran
segera kunjungi Situs Literatur Kawanan Kecil yang beralamat di:
==> http://www.wancil.net/
•

Obor Indonesia

Sesuai dengan slogannya sebagai "Pusat Artikel Kristiani" maka Situs Obor Indonesia
menyediakan berbagai artikel, berita, maupun tulisan Kristiani. Selain merangkum
sendiri, situs ini juga bekerja sama dengan Situs Rdsb.org (Rumah Doa Segala Bangsa)
dengan menampilkan berbagai judul artikel yang ada di Situs Rdsb.org. Untuk
memberikan pelayanan yang terbaik maka situs ini selalu di-update setiap saat dengan
menampilkan berbagai tulisan baru. Untuk mengetahui tulisan- tulisan apa saja yang
ada di situs ini, silakan klik:
==> http://www.ob.or.id/
•

Rumah Doa

Rumah Doa merupakan sebuah situs rohani yang memfokuskan pelayanannya pada
doa online. Melalui Situs Rumah Doa ini Anda dapat mengirimkan pokok-pokok doa dan
mendoakan orang lain sesuai dengan topik-topik doa yang dirangkum dalam 4 kategori
doa. Keempat kategori doa tersebut adalah "Bangsa dan Negara", "Gereja dan
Keluarga", "Kesembuhan dan Kelepasan", serta "Pekerjaan dan Usaha". Selain itu
melalui situs ini Anda juga dapat membaca berbagai artikel menarik mengenai Doa.
Nah bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk mendoakan orang lain, ingin didoakan,
atau sekadar mencari informasi mengenai doa silakan klik:
==> http://www.rumahdoa.net/
•

Kidung Com

Kidung Com adalah situs Kristen yang berisi kumpulan lirik maupun chord (kunci) dari
lagu-lagu pujian dan penyembahan. Karena masih dalam taraf pengembangan, situs ini
menyediakan kesempatan bagi siapa pun untuk ikut membantu pengembangan situs ini
dengan cara mengirimkan lirik maupun chord dari lagu pujian dan penyembahan. Bagi
Anda yang memiliki seabreg lagu-lagu pujian dan penyembahan ataupun yang sedang
mencari lirik maupun chord gitar lagu-lagu rohani, silakan mengunjungi Situs Kidung
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Jelajah Situs Manca
•

Bible Bell

Melalui Situs Bible Bell, Anda bisa mendapatkan berbagai pelajaran berharga mengenai
Alkitab. Pelajaran yang disajikan pun tidak terlalu rumit dan akan berguna, baik untuk
orang kristen awam maupun aktivis gerejawi. Selain itu, melalui situs ini Anda juga bisa
membaca berbagai humor menarik, puisi-puisi yang bertemakan kekristenan, maupun
mengirimkan permohonan doa. Berbagai hal menarik lain dapat Anda dapatkan jika
Anda berkunjung ke Situs Bible Bell. Nah, selamat berkunjung.
==> http://www.biblebell.org/
•

Chick Publication

Anda pernah mendapatkan traktat bergambar (kartun) yang bertemakan penginjilan?
Beberapa traktat yang telah populer di Indonesia dan bisa dengan mudah dijumpai di
toko-toko rohani tersebut sebagian besar diterbitkan oleh Chick Publication, sebuah
organisasi yang memfokuskan pelayanannya pada penginjilan melalui traktat.
Keberadaan Situs Chick Publication akan membantu Anda untuk mendapatkan
informasi mengenai daftar traktat apa saja yang telah mereka terbitkan, bagaimana cara
memanfaatkan traktat untuk penginjilan serta berbagai artikel menarik mengenai
penginjilan. Selain itu melalui situs ini Anda juga dapat membaca berbagai traktat
tersebut secara online. Untuk lebih jelasnya langsung saja klik:
==> http://www.chick.com/
•

I Believe

I Believe merupakan salah satu situs Portal Kristen yang cukup lengkap, baik dalam hal
fasilitas maupun bahan-bahan yang disediakan. Pada halaman depan situs ini Anda
dapat menemukan berbagai artikel kristiani yang menarik untuk dibaca. Sedangkan isi
dari situs ini terbagi menjadi enam kategori utama yaitu: "Family", "Community",
"Inspiration", "Resources", dan "Partners". Setiap kategori masih terbagi lagi menjadi
beberapa sub kategori. Selain itu melalui situs ini Anda juga dapat mencari ayat-ayat
Alkitab dalam bahasa Inggris dengan memanfaatkan fasilitas "Bible Search". Agar tidak
penasaran langsung saja kunjungi situs ini di:
==> http://www.ibelieve.com/
•

Jesus Institute

Jesus Institute merupakan sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk
mengenalkan pribadi Yesus orang Nazaret kepada sebanyak mungkin orang. Melalui
Situs Jesus Institute ini Anda bisa mendapatkan banyak informasi berharga mengenai
kehidupan Yesus Kristus di dunia. Berbagai informasi tersebut terbagi dalam kategori
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"Words Directly From Jesus", Historical Sources Describe Jesus", "History and Timeline
of Jesus", dan "Modern Interpretation and Application". Untuk mempelajari berbagai
informasi penting tersebut silakan langsung mengunjungi Situs Jesus Institute di:
==> http://www.jesus-institute.org/
•

Word 4 Life

Pada halaman depan dari Situs Word 4 Life ini Anda akan disungguhi dengan beberapa
pertanyaan seputar iman Kristen, seperti Apakah Yesus itu Tuhan?, Evolusi atau
Penciptaan?, dan Apakah ada bukti bahwa Yesus adalah Mesias? Untuk mengetahui
jawabannya maupun jawaban dari pertanyaan-pertanyaan lain seputar iman Kristen
yang sering pertanyakan oleh semua orang, Anda tinggal meng-klik link di pertanyaan
tersebut. Selain itu Situs Word 4 Life ini juga menyediakan bahan-bahan Alkitab dalam
berbagai bentuk, mulai dari Alkitab Online, Alkitab Audio, maupun software Alkitab yang
dapat didownload secara gratis. Beberapa hal lain yang dapat Anda temukan di situs ini
antara lain ialah siaran radio online, kunci gitar untuk lagu-lagu pujian, maupun berbagai
artikel kesaksian. Untuk lebih jelasnya silakan kunjungi Situs Word 4 Life yang
beralamat di:
==> http://www.word4life.com/

Get the Fresh
Jawaban
http://www.jawaban.com/
Situs Jawaban adalah situs milik Cahaya Bagi Negeri (CBN) sebuah organisasi Kristen
yang selama ini memproduksi Program Televisi "Solusi" dan "Kasih". Melalui Situs
Jawaban Anda bisa menemukan berbagai tulisan menarik dan sangat berharga
mengenai kekristenan. Berbagai tulisan tersebut dikategorikan dalam enam kategori
yaitu "Berita", "Hiburan", "Keluarga", "Religi", "Sehat", dan "Spesial". Selain itu melalui
Rubrik "Konsultasi", Anda juga dapat berkonsultasi dengan para konselor mengenai
permasalahan yang sedang Anda alami dalam kehidupan sehari-hari. Secara singkat
situs ini memang menawarkan "jawaban" dari berbagai pertanyaan seputar problema
hidup yang sering dihadapi dalam kehidupan manusia. Nah, bagi Anda yang ingin
berkonsultasi atau membaca-baca berbagai tulisan menarik di Situs Jawaban silakan
mengunjungi situs ini.
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
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Kisah Kristiani

Kisah Kristiani adalah salah satu milis Kristen yang sudah cukup lama berdiri, yaitu
pada tanggal 5 Oktober 2000. Melalui milis ini Anda dapat mengirimkan dan menerima
cerita/kisah seputar iman kristian yang diharapkan dapat semakin menguatkan iman
Anda dan para anggota milis lainnya. Untuk menjaga agar pesan-pesan yang masuk
tidak melenceng dari topik diskusi (bersifat SARA, iklan maupun pornografi) maka
setiap pesan yang masuk harus melalui persetujuan dari moderator sebelum dikirimkan
ke seluruh anggota milis. Nah bagi Anda yang ingin berbagi maupun mendapatkan
berbagai kesaksian maupun kisah-kisah kristiani silakan bergabung dengan menulis ke
alamat:
==> <kisahkristiani-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <kisahkristiani@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]

Milis Publikasi
e-Humor
Milis e-Humor adalah satu dari 10 publikasi yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga
SABDA (YLSA). Melalui milis ini, Anda akan menerima kirimkan humor-humor segar
dan bermutu di mailbox email Anda pada setiap hari kerja. Selain bernuansa Kristen,
humor-humor yang dikirimkan milis ini bersih dari unsur SARA dan pornografi. Yang
lebih menarik lagi pada setiap kiriman humor ini Anda juga akan mendapatkan ayat
Alkitab yang sesuai dengan pelajaran yang didapat dari humor tersebut. Dengan
demikian selain dapat membuat Anda terseyum kiriman email dari milis e-Humor ini
juga dapat dijadikan sebagai bahan perenungan. Nah, tunggu apa lagi? Cepatlah
berlangganan dengan menghubungi alamat berikut ini:
==> <subscribe-i-kan-humor@xc.org> [Berlangganan]
==> <owner-i-kan-humor@xc.org> [Owner]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-humor/ [Arsip]
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Artikel: Situs Forum Diskusi
•

DUNIA INTERNET

Situs Forum Diskusi merupakan salah satu bentuk dari komunitas online yang
menekankan pada bentuk diskusi online. Keberadaan Situs Forum Diskusi ini dianggap
sebagai "penyempurnaan" dari diskusi melalui email atau yang lebih dikenal dengan
nama Mailing List (Milis). Berbeda dengan Milis yang memanfaatkan email sebagai
sarana utama untuk berdiskusi maka Situs Forum Diskusi memakai website sebagai
sarana diskusi. Dengan kata lain semua diskusi dilakukan di website sedangkan email
hanya berfungsi sebagai alat komunikasi untuk memberitahukan kejadian-kejadian
seputar Situs Forum Diskusi tersebut.
Kelebihan dari Situs Forum Diskusi dibandingkan dengan Milis lewat sarana email
terletak pada pengorganisasian topik/tema yang akan dibahas. Sebuah Milis walaupun
telah mengambil tema yang khusus tetap akan kesulitan untuk mengorganisasikan
semua pesan yang masuk ke Milis tersebut. Sementara itu Situs Forum Diskusi mampu
mengorganisasikan berbagai pesan ke dalam topik-topik tertentu, sub topik maupun
berdasarkan jenis pesan yang di-posting (ditulis di Situs Forum Diskusi ini). Selain
membuat tampilan Situs Forum Diskusi menjadi lebih rapi, pengorganisasian ini akan
membantu admin, para moderator, maupun anggota Situs Forum Diskusi.
Bagi admin dan para moderator hal ini akan membantu mengatur atau bahkan
menghapus pesan-pesan yang tidak berguna atau sudah pernah dibahas. Selain itu ia
juga dapat dengan mudah mengeluarkan anggota yang "kurang ajar" dari Forum
Diskusi. Sedangkan keuntungan bagi anggota ialah kemudahan dalam mengirimkan
dan mengetahui balasan dari pesan yang dia kirim. Selain itu dia juga dapat dengan
cepat mengetahui jika seseorang telah membalas pesannya sehingga dia tidak perlu
mem-posting pesan yang sama lagi.
Situs-situs Forum Diskusi Kristen
Jika ada Milis Kristiani tentu saja ada Situs Forum Diskusi Kristiani. Keberadaan Forum
Diskusi ini sangat menolong bagi siapa saja yang ingin berdiskusi maupun mencari tahu
berbagai hal mengenai kekristenan. Selain itu melalui Situs Forum Diskusi ini Anda juga
dapat menjalin relasi dengan sesama anggota Forum Diskusi lainnya.
Untuk menjadi anggota suatu Situs Forum Diskusi jika memang diharuskan untuk
menjadi anggota tidaklah sulit. Anda tinggal membuka situs yang Anda inginkan
kemudian mendaftarkan diri Anda sebagai anggota Forum Diskusi tersebut. Setelah
menjadi anggota Situs Forum Diskusi sebaiknya Anda mematuhi peraturan yang ada
agar Anda tidak dikucilkan atau lebih kasarnya dikeluarkan dari komunitas tersebut.
Berikut kami sajikan beberapa Situs Forum Diskusi Kristiani.
Indonesia
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Aku Percaya
==> http://www.akupercaya.com/forum/
The Out Casts
==> http://www.the-outcasts.com/
Forum Diskusi Pondok Renungan
==> http://pondokrenungan.com/board/
Forum Diskusi Yesus Kristus
==> http://yesus-kristus.com/forum/
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Bahasa Inggris
•
•

Christianlinks Forums
==> http://www.christianlinks.com/forums/
Theology Forums
==> http://www.theologyforums.com/forums/

Lain-Lain
Tidak dapat dipungkiri bahwa internet dapat menjadi suatu alat yang sangat efektif
untuk menyebarkan berbagai informasi ke seluruh penjuru dunia tanpa adanya
halangan jarak maupun waktu.
Bagaimana dengan orang Kristen? Apakah orang Kristen sudah memanfaatkan alat
internet ini untuk memuliakan Tuhan? Artikel di bawah ini akan memberikan penjelasan
kepada Anda mengenai bagaimana sikap kita terhadap internet dalam kaitannya
dengan tugas misi penginjilan.
PERJALANAN MISI KE DUNIA TANPA BATAS
Oleh: Rudy Hartono
Memberitakan Injil adalah tema penting setelah karya Yesus di atas kayu salib. Siasialah semua karya-Nya di kayu salib kalau tidak diberitakan. Salah satu media penting,
di luar media cetak, radio, dan TV, agar Injil bisa dijangkau secara luas adalah internet.
Pertumbuhan Pengguna, Internet
Jumlah pengguna internet per Agustus 2001 ada sebanyak 513,41 juta jiwa (NUA
Internet survey). Diperkirakan 70% dan mereka belum pernah mendengarkan Injil sama
sekali. Sedangkan jumlah pengguna internet di Indonesia, menurut "economic report"
yang dikeluarkan kedutaan AS di Jakarta, pada tahun 2001 diharapkan bisa mencapai 4
juta pengguna. Suatu lonjakan yang cukup berarti dan tahunn sebelumnya yang hanya
mencapai 1,2 juta pengguna. Dengan pertumbuhan rata-rata 7% per bulan, maka
diperkirakan pada tahun 2010, semua umat manusia di bumi akan, tersambung ke
internet satu dengan yang lainnya.
Apa yang Dicari Pengguna Internet?
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Data dari konferensi "The 1999 Internet Evagelism Conference", di Amsterdam
menunjukkan 10 kata kunci yang paling sering dipakai untuk mencari di mesin pencari
Alta Vista adalah: sex, nude, pictures, JPG, software, Windows, adult, women, naked,
erotic. Tetapi (oleh karena kejenuhan manusia dengan kejahatan dan dosa) pada abad
ke 21, diperkirakan 10 kata kunci yang paling sering dipakai untuk mencari adalah:
hope, meaning, life, Christ, software, windows, heaven, church, volunteer Bible.
Apa yang Perlu Dilakukan oleh Gereja?
Membangun sebuah stasiun radio, apalagi jaringan TV membutuhkan teknologi,
keahlian dan dana yang besar. Di samping itu jangkauannya kepada publik juga
terbatas. Tidak demikian halnya dengan media internet, untuk memberitakan Injil
melalui internet bisa dilakukan hampir oleh semua orang, dengan biaya murah, dan
menjangkau secara luas. Internet tidak dibatasi oleh dimensi ruang dan dimensi waktu,
ia juga tidak dibatasi oleh tembok batas negara dengan segala birokrasinya.

Bila Internet memberikan ruang bebas yang sangat luas kepada si jahat untuk berbuat
jahat, internet juga memberikan ruang bebas yang sama kepada yang baik untuk
berbuat baik. Untuk memberitakan Injil melalui internet, Gereja hanya perlu menguasai
cara membangun website atau situs penginjilan, kemudian memberitahukannya kepada
publik melalui media cetak, elektronik, internet, atau kartu nama. Beberapa kelebihan
penginjilan melalui internet adalah:
•
•
•
•

Tidak "menyinggung perasaan" orang yang beragama lain.
Tidak berada dalam posisi "saya sebagai guru, Anda sebagai murid"
Pendengar tidak merasa dikhotbahi.
Hampir tidak dibutuhkan "cross cultural adaptation".

Jika Gereja Tidak Melakukannya
Dalam kitab Ester satu peristiwa politik yang sangat menarik. Bangsa Israel sedang
dalam bahaya "genocide" (pemusnahan etnis tertentu) oleh Haman; seorang Agag yang
berkedudukan sebagai kepala pembesar dalam pemerintahan raja Ahasyweros. Karena
Mordekai (seorang Yahudi) tidak mau berlutut dan sujud kepadanya, Haman berikhtiar
dan meminta surat perintah dari raja untuk melakukan genocide terhadap semua orang
Yahudi.
Di sisi, yang lain, ada rencana Tuhan yang indah bahwa Ester (anak asuh Mordekai)
telah terpilih sebagai ratu sebelum rencana jahat yang sangat mengerikan ini terjadi.
Karena dalam posisi sangat sulit (ratu tidak boleh menghadap raja jika tidak dipanggil
raja), Ester menjadi ragu apakah ia bisa melaksanakan permintaan Mordekai agar
memberitahukan hal ini kepada raja. Yang menarik dalam "keengganan/keragu-raguan"
Ester untuk menghadap raja adalah "ancaman", Mordekai terhadap ratu jika tidak
melakukannya:
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"Jangan kira, ... hanya engkau saja yang akan terluput dari antara semua orang
“ Yahudi.
Sebab sekalipun engkau pada saat ini berdiam diri saja, bagi orang Yahudi
akan timbul juga pertolongan dan kelepasan dari pihak lain, dan engkau dengan
kaum keluargamu akan binasa."

”

— (Ester 4:13-14)—

Marilah kita beritakan Kabar Baik ke seluruh penjuru dunia, mari kita masuki dunia
tanpa batas dan menyelamatkan banyak jiwa dari cengkeraman ("genocide") si Iblis
yang setiap saat siap mendorong mereka masuk ke dalam api neraka.
"... Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid-Ku ...."
Diedit dari sumber:
Judul Majalah : BAHANA, Edisi Desember 2001
Judul Artikel : Perjalanan Misi ke Dunia Tanpa Batas
Penulis
: Rudy Hartono
Halaman
: 58

Stop Press
Situs Aku Percaya Mengalami Gangguan
Sebuah khabar buruk kami terima beberapa jam setelah ICW 1025 terbit yang memuat
informasi tentang Update Situs Aku Percaya. Berikut ini adalah pemberitahuan
mengenai masalah yang menimpa Situs Aku Percaya:
"Telah terjadi short-circuit dengan mother-board server AP yang menyebabkan
Hard-Disk terbakar beserta server AP. Hal yang tidak diinginkan ini terjadi pada
tanggal 9 Juni 2004 sekitar jam 04:00 AM WIB. Dengan berat hati maka AP akan
di install dari awal lagi karena back-up yang kami lakukan offsite setiap harinya
ternyata telah corrupted karena masalah ini sehingga kami tidak dapat
melakukan restore. 80.000 posting yang warga AP telah disumbangkan selama
ini hilang hanya dalam beberapa menit. Tetapi AP tidak akan menyerah dan akan
terus menyebarkan Firman Tuhan lewat internet. Terima Kasih,
AkuPercaya.com"
Sekarang Situs Aku Percaya telah berganti tampilan, bukan hanya sebagai Situs Forum
Diskusi tetapi telah menjadi Portal Aku Percaya. Sementara alamat forum diskusinya
juga telah berubah menjadi:
==> http://www.akupercaya.com/forum/
Marilah kita berdoa agar Tuhan memberikan kekuatan dan semangat bagi Tim Aku
Percaya supaya mereka terus setia melayani Tuhan melalui situs ini. Selain itu jangan
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lupa doakan juga keberadaan situs-situs Kristen lain agar terus Tuhan pakai untuk
memuliakan nama-Nya.

Surat Anda
Dari : "Rudy" <rudy_1980@> Shallom,
>Ketika mengunjungi situs Sabdaweb saya menemukan beberapa versi
>Alkitab antara lain: versi Terjemahan Baru, Terjemahan Lama, Firman
>Allah Yang Hidup, dan Kitab Suci Injil.
>Namun sayangnya di situs tersebut tidak dicantumkan bagaimana
>proses/sejarah penerjemahannya.
>Melalui email ini saya ingin menanyakan apakah ada sebuah situs
>berbahasa Indonesia yang secara khusus membahas mengenai versi>versi Alkitab apa saja pernah ada di Indonesia.
>Terima kasih atas jawabannya.
Redaksi:
Shallom Sdr. Rudy, Situs SABDAweb memang tidak memuat sejarah maupun proses
penerjemahan beberapa versi Alkitab yang Anda tanyakan tadi. Situs ini lebih
memfokuskan pada penyediaan teks Alkitab secara online dan bahan-bahan biblika
yang berguna untuk penyelidikan Alkitab. Namun jangan kuatir. Keinginan Anda untuk
mendapatkan situs yang secara khusus membahas mengenai sejarah penerjemahan
Alkitab di Indonesia akan terpenuhi kalau Anda berkunjung ke Situs Sejarah Alkitab
Indonesia (SAI) di alamat:
==> http://www.sabda.org/sejarah/
Selain dapat menemukan berbagai informasi mengenai sejarah penerjemahan Alkitab
di Indonesia, melalui Situs SAI Anda juga dapat menemukan bagan data atau tabel
lengkap tentang informasi keberadaan versi-versi Alkitab bahasa Indonesia dan Alkitab
bahasa daerah. Selamat berkunjung dan semoga Anda puas dengan sajian Situs
SAI.<include> </include>
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ICW 1027/Juli/2004: Khotbah
Salam Kasih
Shallom sobat ICW,

Seperti benih yang membutuhkan siraman air untuk tumbuh, begitu pula setiap orang
Kristen akan membutuhkan siraman firman Tuhan untuk bertumbuh dan menjadi
dewasa secara rohani. Ada banyak cara untuk kita bisa mendapatkan makanan rohani.
Selain melalui perenungan pribadi, kita juga bisa mendapatkan siraman firman Tuhan
dari khotbah-khotbah yang dibawakan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja kita masingmasing setiap hari Minggu. Tapi, kalau ternyata tidak mencukupi kebutuhan dan Anda
masih membutuhkan lebih banyak lagi makanan rohani, jangan kuatir, karena melalui
media internet Anda bisa menjumpai berbagai sumber-sumber informasi yang
menyajikan khotbah-khotbah yang bisa Anda nikmati secara online.
Untuk itulah ICW edisi kali ini mengambil topik mengenai khotbah. Beberapa review
situs-situs kristiani yang secara khusus menyajikan beraneka bahan khotbah dapat
Anda jumpai di sini. Selain itu Anda juga bisa mendapatkan berbagai sumber artikel
yang membahas tentang khotbah, misalnya yang membahas tentang langkah-langkah
membuat khotbah. Kami yakin sumber-sumber informasi ini akan dapat menolong
Anda, bukan saja untuk mendapatkan makanan rohani sehingga Anda bisa bertumbuh
ke arah kedewasaan dalam Kristus, tapi juga untuk menolong Anda agar bisa membuat
khotbah dengan lebih baik. Nah, bagi para pelayan Tuhan yang memiliki talenta
menyampaikan firman Tuhan melalui khotbah, kami berharap sajian kali ini dapat
menambah wawasan dan bisa menjadi sumber inspirasi bagi Anda dalam
menyampaikan firman Tuhan. Selamat bertumbuh di dalam Kristus.

“ "Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus". ”
—(Roma 10:17)—

<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Roma+10:17>
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Jelajah Situs
•

5roti2ikan

Situs 5roti2ikan menyediakan dua kolom khusus yang berisi berbagai hal mengenai
khotbah. Dua kolom yang dimaksud ialah "Apresiasi Mimbar" dan "Mimbar Gereja".
Dalam kolom "Apresiasi Mimbar", Anda dapat menemukan berbagai artikel menarik
mengenai seluk-beluk khotbah yang ditulis oleh Pdt. Benny Solihin. Sementara itu
kolom "Mimbar Gereja" menampilkan teks-teks khotbah menarik yang ditulis para
mahasiswa, alumni, dan dosen Seminari Alkitab Asia Tenggara (SAAT), Malang. Bagi
Anda yang ingin segera mengetahui dan membaca berbagai naskah khotbah yang ada
di Situs 5roti2ikan, silakan klik alamat di bawah ini.
==> http://www.5roti2ikan.net/amg.php/
==> http://www.5roti2ikan.net/mg.php/
•

Ikhtisar Khotbah Gilbert Lumoindong (GL) Ministry

Anda tentu sudah mengetahui lembaga pelayanan GL Ministry yang dipimpin oleh Pdt.
Gilbert Lumoindong, S.Th. Melalui Situs GL Ministry Anda dapat menemukan berbagai
bahan-bahan kekristenan yang bermanfaat untuk pertumbuhan rohani anak-anak Allah.
Salah satu bahan kekristenan yang dapat Anda temukan di Situs GL Ministry adalah
"Ikhtisar Khotbah". Ikhtisar Khotbah ini merupakan ringkasan dari berbagai khotbah
yang pernah dibawakan oleh Pdt. Gilbert dalam pelayanannya. Walaupun hanya berupa
ikhtisar (ringkasan) namun materi yang ditulis cukup dalam dan bermanfaat untuk
membangun iman kepada Kristus. Nah, tunggu apa lagi? Silakan langsung mengklik
alamat berikut ini:
==> http://www.glministry.com/ikbaru_dp.html/
•

Ilustrasi Christian Media Network 1 (CMN1)

Christian Media Network 1 (CMN1) merupakan Jaringan Media Kristen
(interdenominasi) yang bertujuan untuk mengembangkan gereja Tuhan di bidang TI
(Teknologi Informasi). Situs CMN1 menyediakan berbagai bahan-bahan menarik
seputar kekristenan. Salah satunya yaitu bahan- bahan ilustrasi yang dapat Anda pakai
sebagai pelengkap dari khotbah Anda atau renungan yang sedang Anda persiapkan.
Berbagai ilustrasi tersebut dapat langsung Anda baca di:
==> http://www.cmn1.com/sumberpelayanan/ilustrasi/
•

Khotbah Gereja Baptis Indonesia Pertama (GBIP)

Sebagai salah satu situs gereja, Situs GBIP situs milik Gereja Baptis Indonesia Pertama
ini juga menyediakan berbagai bahan khotbah yang menarik dan bersifat membangun
iman kita kepada Kristus. Bahan-bahan khotbah tersebut antara lain berjudul "Star Trek
A Biblical Review", "Menghadapi Serangan Musuh", "Enam Calon Pengikut Kristus",
dan beberapa bahan khotbah menarik lainnya. Untuk itu berkunjunglah segera ke situs
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Khotbah (Indonesian Christian Fellowship Church) ICFC

Indonesian Christian Fellowship Church (ICFC) merupakan sebuah gereja yang
jemaatnya sebagian besar terdiri dari orang-orang Indonesia yang sedang tinggal di
Amerika Serikat. Selain menyediakan berbagai informasi mengenai keberadaan ICFC,
Situs ICFC ini juga menyediakan berbagai naskah khotbah dalam versi audio yang
hanya dapat didengarkan dengan memakai software RealOne Player. Hal ini tentu
memberikan keasyikan tersendiri sebab Anda dapat mendengarkan khotbah langsung
secara online. Bagi Anda yang tertarik silakan klik:
==> http://www.icfconline.org/khotbah/
•

Ringkasan Khotbah GRIIS

Situs GRIIS milik Gereja Reformed Injili Indonesia Surabaya (GRIIS) Andhika
menyediakan halaman yang khusus menyajikan ringkasan dari berbagai khotbah yang
pernah diberikan kepada jemaat Gereja Reformed Injili Indonesia Surabaya (GRIIS)
Andhika. Khotbah yang disajikan tersusun dengan rapi berdasarkan tanggal khotbah
tersebut disampaikan. Selain itu dilengkapi juga dengan keterangan siapa pembawa
firman Tuhan tersebut. Dan masih ada yang lain, Situs GRIIS ini juga menyediakan
ringkasan dari khotbah Persekutuan dan Pembinaan Pemuda. Untuk membaca
berbagai ringkasan khotbah tersebut silakan klik:
==> http://www.griis.org/ringkasan_kotbah/ringkasan_kotbah_2004.htm/

Jelajah Situs Manca
•

Executable Outlines

Selain menyediakan berbagai bahan pengajaran Alkitab, Situs Executable Outlines juga
menyediakan ribuan bahan khotbah yang semuanya ditulis oleh Mark A. Copeland.
Berbagai bahan khotbah tersebut terbagi dalam beberapa kategori yaitu "Sermon
Series Topical", "Sermon Series Single Textual", "Sermons Single Topical", dan "Single
Topical Sermons". Beberapa bahan khotbah yang ada di situs ini disediakan dalam
format HTML sedangkan beberapa lagi disediakan dalam format PDF sehingga Anda
harus memiliki software Adobe Acrobat Reader untuk membaca file tersebut. Agar Anda
tidak penasaran silakan kunjungi situs yang beralamatkan di:
==> http://www.executableoutlines.com/
•

Sermon Central

Sesuai dengan namanya, situs ini memang pantas disebut sebagai "pusat naskah
khotbah". Sebanyak 60.000 bahan khotbah, ilustrasi maupun naskah drama bisa Anda
temukan melalui situs ini. Untuk mempermudah menemukan materi khotbah yang Anda
inginkan maka situs ini menyediakan fasilitas pencarian dalam berbagai model. Anda
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dapat mencarinya berdasarkan kategori, topik, nama-nama kitab, maupun dengan
memakai kata kunci tertentu. Selain dapat membaca beraneka khotbah, melalui bagian
"Become A Contributor", Anda pun dapat mengirimkan naskah khotbah maupun
renungan yang telah Anda buat agar dapat dipublikasikan di situs ini. Sebagai catatan,
naskah khotbah Anda haruslah ditulis dalam bahasa Inggris. Nah, bagi Anda yang ingin
mengetahui isi situs ini dengan lebih jelas langsung saja klik:
==> http://www.sermoncentral.com/
•

Sermon Transcripts United Church of God

United Church of God (UCG) merupakan suatu asosiasi internasional atau lebih
tepatnya gereja yang memiliki pelayan full-timer dan jemaat lokal di Amerika dan
banyak negara lain di seluruh penjuru dunia. Salah satu bentuk pelayanan UCG adalah
menyediakan berbagai literatur kristiani baik dalam bentuk cetak maupun online yang
dibagikan secara gratis kepada siapa saja yang membutuhkannya. Salah satu bentuk
literatur yang dapat Anda temukan di Situs UCG adalah "Sermon Transcripts" atau
naskah khotbah. Berbagai naskah khotbah yang disusun sejak tahun 1999 ini dapat
Anda baca di:
==> http://www.ucg.org/sermons/transcripts.htm/
•

The Sermon Illustrator

The Sermon Illustrator merupakan situs yang secara khusus menyediakan berbagai
ilustrasi yang dapat Anda pakai untuk memperlengkapi bahan khotbah, renungan,
maupun pengajaran yang sedang Anda persiapkan. Situs ini menyediakan sekitar 2.850
ilustrasi yang dibagi dalam beberapa kategori menarik seperti "anger", "blindness",
"love", maupun "war". Untuk memudahkan Anda mencari ilustrasi apa yang diinginkan,
Anda bisa memanfaatkan fasilitas "Search The Sermon Illustrator" lalu memasukkan
kata yang Anda maksud ke dalam form pencarian dan klik "Find". Nah, kalau memang
ada, maka beberapa ilustrasi yang Anda cari tersebut akan ditampilkan di situs ini. Anda
sedang mencari ilustrasi untuk bahan khotbah Anda? Silakan mengunjungi Situs The
Sermon Illustrator di:
==> http://www.sermonillustrator.org/
•

Situs-Situs Para Pengkhotbah

Tidak dapat dipungkiri, sejak peristiwa Pentakosta pada masa Perjanjian Baru hingga
saat ini, sejarah telah mencatat ratusan bahkan ribuan pengkotbah terkenal sepanjang
masa yang telah mewartakan kasih Kristus melalui kotbahnya yang khas, unik, dan
menjadi berkat bagi mereka yang mendengarnya. Selain kedua belas rasul ditambah
dengan Rasul Paulus, nama-nama seperti John Wesley, Martin Luther, C.H. Spurgeon,
D.L. Moody hingga Billy Graham tidaklah asing di telinga kita. Berikut ICW sajikan
beberapa situs yang secara khusus membahas pelayanan para pengkhotbah terkenal
itu.
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Martin Luther
==> http://www.island-of-freedom.com/LUTHER.HTM
Charles Haddon Spurgeon
==> http://www.spurgeon.org/
Dwight Lyman Moody
==> http://www.biblebelievers.com/moody/
Billy Graham
==> http://www.billygraham.org/

Get the Fresh
Lentera Ilahi
http://www.lentera-ilahi.org/
Situs Lentera Ilahi merupakan sebuah situs Katolik milik Komunitas Lentera Ilahi suatu
komunitas katolik yang mau membangun hidup berdasarkan iman, pengharapan dan
kasih. Walaupun memasang label Katolik namun isi situs ini sangat bermanfaat bagi
siapa saja terutama umat kristiani yang ingin mengenal Kritus. Sebagai Situs Kristiani
maka isinya pun tentu saja berbagai hal seputar kekristenan. Berbagai hal (bahan
maupun informasi) tersebut terbagi dalam beberapa kategori yaitu "Renungan", "Info
Gereja", "Santo", "Info Kerja", "Lain-lain", dan "Download". Selain itu Anda juga dapat
memanfaatkan Forum Diskusi yang disediakan oleh situs ini untuk berdiskusi dengan
saudara-saudara seiman lainnya.
Nah, bagi Anda yang gemar mengunjungi situs-situs kristiani atau sedang mencari
bahan-bahan maupun informasi kekristenan maka tidak salah jika Anda berkunjung ke
Situs Lentera Ilahi.
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
Lima Menit Dua Ayat
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Lima Menit Dua Ayat memiliki maksud bahwa dalam satu hari kita akan mendapatkan
banyak berkat rohani dengan membaca firman Tuhan selama 5 menit dan sebanyak 2
ayat. Setelah bergabung dengan milis ini maka setiap hari Anda akan mendapat sebuah
renungan singkat dan ringan yang hanya memerlukan waktu 5 menit untuk membaca
dan memahaminya. Selain itu Anda juga dapat mengirimkan berbagai artikel, renungan,
maupun kesaksian yang diharapkan dapat saling membangun sesama anggota milis.
Nah, bagi Anda yang ingin berdiskusi maupun saling berbagi beragam tulisan kristiani
dengan saudara-saudara seiman silakan bergabung dengan milis ini.
==> <limamenitduaayat-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <limamenitduaayat@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]

Milis Publikasi
Sermon Seeds
Sermon Seeds menyediakan layanan milis publikasi (newsletter) berbahasa Inggris
yang berisi bahan-bahan khotbah. Dengan bergabung di milis ini maka Anda akan
mendapatkan kirimkan tujuh outline (kerangka pemikiran) bahan-bahan khotbah setiap
hari Senin. Selain itu Anda juga dapat membaca arsip dari email tersebut dengan
mengakses situs mereka. Anda sangat membutuhkan ide-ide yang berguna untuk
memperkaya bahan khotbah Anda? Silakan berlangganan milis ini.
==> <sermonseeds-subscribe@associate.com> [Berlangganan]
==> http://www.sermonseeds.org [Situs]
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DUNIA INTERNET

Email (surat elektronik) merupakan salah satu dari sekian banyak produk yang telah
tercipta berkat kemajuan teknologi internet yang saat ini digunakan oleh puluhan juta
orang yang tersebar di seluruh penjuru dunia. Hal ini dapat dimaklumi karena email
mampu membuat komunikasi menjadi lebih efektif dan terlepas dari kendala mahalnya
biaya dan jeda waktu pengiriman seperti yang sering terjadi pada pengiriman surat
biasa.
Pada sebuah situs penyedia email seringkali terdapat tulisan 'Webmail', 'POP Email',
maupun 'Email Forwarding'. Keberadaan tulisan tersebut menunjukkan jenis dari setiap
email yang disediakan oleh situs tersebut. Berikut penjelasan arti dari tulisan-tulisan
tersebut
1. Web-Based Email
Jenis ini merupakan jenis email gratis yang paling banyak beredar di dunia
internet. Web-Based Email merupakan jenis email yang hanya dapat diakses
melalui situs penyedia email gratis tersebut. Dengan kata lain jika Anda memiliki
email berjenis Web-Based maka Anda harus log in melalui situs penyedia email
tersebut untuk dapat mengakses (membaca dan mengirim) email Anda.
Beberapa layanan email gratis yang termasuk dalam kategori ini adalah:
1. Yahoo Email
Kapasitas : 100 MB
Alamat Email: @yahoo.com
Alamat Situs: http://mail.yahoo.com
2. MyWay Mail Kapasitas : 6 MB
Alamat Email: @myway.com
Alamat Situs: http://mail.myway.com
3. Lycos Mail Kapasitas : 5 MB
Alamat Email: @lycos.com
Alamat Situs: http://mail.lycos.com
4. Riseup Mail
Kapasitas : 5 MB
Alamat Email: @riseup.ws
Alamat Situs: http://www.riseup.ws/
2. POP3 Mail
POP (Post Office Protocol) Mail merupakan jenis email yang akan menyimpan
semua email Anda di sebuah server. Anda dapat menyimpan (men-download)
semua email dari server ke komputer Anda dengan menggunakan sebuah
software email client dan melakukan konfigurasi POP3 pada account Anda.
Dengan kata lain Anda tidak perlu membuka situs penyedia layanan email
tersebut lalu login untuk mengecek email Anda. Beberapa situs penyedia
layanan POP Mail yang gratis adalah:
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1. HotPop
Kapasitas : 10 MB
Alamat Email : @hotpop.com, @bonbon.net, @phreaker.net, dan
berbagai alamat lainnya
Konfigurasi :
 POP3 Server : pop.pilihan domain (Contoh: pop.hotpop.com)
 SMTP Server : smtp.pilihan domain
 Username : username@pilihan domain
 Password : password email
Alamat Situs : http://www.hotpop.com/
2. Inbox
Kapasitas : 8 MB
Alamat Email : @inbox.lv
Konfigurasi :
 POP3 Server : pop.inbox.lv
 Username : username di inbox.lv
 Password : password email
Alamat Situs : http://www.inbox.lv/
3. Vfemail
Kapasitas : 15 MB
Alamat Email : @vfemail.net
Konfigurasi :
 POP3 Server : mail.vfemail.net
 SMTP Server : mail.vfemail.net
 Username : username@vfemail.net
 Password : password email
Alamat Situs : http://www.vfemail.net/
3. IMAP Mail
IMAP (Internet Message Access Protocol) Mail merupakan jenis email yang
hampir sama dengan POP3 Mail yaitu menyimpan semua email Anda di sebuah
server. Perbedaannya terletak pada jalur untuk men-download email ke
komputer Anda, IMAP Mail menggunakan jalur IMAP untuk mengakses email.
Keunggulan IMAP dibandingkan POP3 ialah kemampuan untuk menampilkan
judul (subjek) email Anda sehingga Anda dapat memilih email mana saja yang
ingin Anda download. Berikut beberapa situs penyedia IMAP Mail adalah:
1. Fastmail
Kapasitas : 10 MB
Alamat Email : @fastmail.fm, @eml.cc, @veryfast.biz,
@letterbox.org, dan berbagai alamat lainnya Konfigurasi :
 Incoming Mail : mail.messagingengine.com
 SMTP Server : mail.messagingengine.com
 Username : username@pilihan domain
 Password : password email
Alamat Situs : http://www.fastmail.fm/
2. My Real Box
Kapasitas : 8 MB
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Alamat Email : @myrealbox.com
Konfigurasi :
 Incoming Mail : imap.myrealbox.com
 SMTP Server : smtp.myrealbox.com
 Username : username di myrealbox.com
 Password : password email
Alamat Situs: http://www.myrealbox.com/
4. Mail Forwarding
Mail Forwarding merupakan jenis email yang akan meneruskan semua email
yang dikirimkan ke alamat email Anda ke alamat email lain. Sebagai contoh Anda
memiliki sebuah email forwarding <email@aku.com> dan email tujuan adalah
<email@saya.com> maka semua email yang dikirimkan ke email@aku.com akan
diteruskan (di- forward) ke <email@saya.com>. Karena email ini tidak
menyimpan semua email Anda maka Anda harus memiliki alamat email lain
sebagai tujuan utama dari forwarding mail. Beberapa situs penyedia Mail
Forwarding adalah:
1. Fan Mail
Alamat Email : @aggies.com, @army.com, @deacons.com, dan berbagai
alamat lainnya
Alamat Situs : http://www.fanmail.com/
2. Bigfoot
Alamat Email : @bigfoot.com
Alamat Situs : http://www.bigfoot.com/ef/en/index.jsp
Sebagai bahan referensi untuk mengenal lebih dekat mengenai email silakan kunjungi
situs-situs di bawah ini:
Email Addresses
==> http://www.emailaddresses.com/
Email About.com
==> http://email.about.com/
[Dari berbagai sumber]

Lain-Lain
Langkah-Langkah Membuat Khotbah
1. Memilih Nas dan Membaca
1. Memilih nas
Pilihlah nas sesuai dengan keperluan, satu ayat, dua ayat, lima ayat dan
satu pasal pun, itu tidak menjadi masalah.
2. Pembacaan
Bacalah konteksnya, sebelum dan sesudah nas. Ada baiknya kita
membandingkan bahan tersebut dengan terjemahan yang lain.
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3. Mendengar (Merenungkan)
Ketika kita membaca Alkitab sebaiknya kita juga "mendengarkan" Alkitab
tersebut. Mendengarkan Alkitab di sini berarti mendengar suara Allah
yang berpesan melalui ayat-ayat Alkitab yang sedang kita baca. Jangan
hanya mendengar dari pandangan diri sendiri saja melainkan dari sudut
pandang jemaat.
2. Studi
1. Studi latar belakang
Pahamilah latar belakang nas Alkitab dengan memakai buku referensi
yaitu buku tafsiran atau buku-buku tentang teologia Alkitab dan studi
Alkitab.
2. Menangkap kata Subjek, kata Kerja, dan kata Objek
Untuk memahami isi yang ada di dalam teks dengan tepat maka kita perlu
menangkap dengan jelas, khususnya kata Subjek, kata Kerja, dan kata
Objek. Kita dapat memakai ayat referensi maupun Alkitab terjemahan lain
untuk lebih memahami nas tersebut.
3. Memperhatikan kata yang penting
Tidak ada satupun kata dalam suatu nas yang tidak memiliki arti.
Walaupun kata bantu atau kata penghubung yang dianggap tidak penting,
kalau tidak ada kata itu, arti yang dimiliki kalimat itu akan berkurang atau
berubah.
4. Studi kata
Kata yang disebut di sini adalah kata teologia seperti keselamatan,
dilahirkan kembali, hidup, dan dunia. Untuk studi ini kita bisa memakai
berbagai kamus teologia.
5. Memperhatikan masa nas
Kadang-kadang masa berfungsi penting untuk menentukan arti, maka kita
harus membaca dengan penuh perhatian terhadap masa terjadinya nas
tersebut.
6. Memperhatikan jenis sastra
Walaupun kata yang sama namun artinya dapat berbeda tergantung kata
itu dipakai pada jenis sastra apa. Maka pentingnya menangkap jenis
sastra yaitu agar tahu apakah ini adalah metafora atau lambang atau
hiperbola.
7. Menyelidiki ayat-ayat referensi
Ayat-ayat referensi mengandung peran perbandingan atau pembuktian
dan ada yang hanya menolong saja.
3. Membentuk Kerangka Khotbah
1. Menentukan judul khotbah
Judul khotbah haruslah memiliki sifat memperkenalkan isi khotbah,
singkat, menarik, diambil dalam nas, dan memperhatikan keperluan
pendengar.
2. Meringkas nas
Ringkaslah nas yang diambil menjadi satu kalimat sederhana.
3. Proposisi khotbah
Proposisi khotbah adalah titik awal, titik kesatuan, dan pusat pokok
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4.
5.

6.

7.

8.
9.

khotbah itu. Ciri khas secara kualitas proposisi yang baik adalah harus
sederhana, jelas, sama dengan nas, dan dapat dikembangkan.
Membuat tujuan khotbah
Tujuan khotbah yang baik harus memiliki ciri khas konkrit, dapat dicapai,
dan dapat diukur.
Garis besar (outline)
Garis besar memiliki peran untuk memberi struktur kepada sebuah pesan,
memberi arahan yang nyata kepada pendengar, dan mengontrol
pengkhotbah dalam berkhotbah. Sedangkan garis besar yang baik
memiliki ciri-ciri yaitu diambil dari nas, logis, dan harus semakin
berkembang.
Kalimat transisi (peralihan)
Kalimat transisi memiliki fungsi untuk menjadi jembatan antara
pendahuluan, isi, dan penutup, serta menyambungkan garis besar dengan
garis besar.
Buatlah pendahuluan dan kesimpulan
Pendahuluan berfungsi untuk menarik perhatian pendengar sedangkan
kesimpulan memiliki maksud untuk mengajak pendengar mengambil
keputusan berdasarkan pada isi khotbah.
Pilih ilustrasi
Ilustrasi harus mendukung pendapat pengkhotbah yang sesuai dengan
garis besar dan dapat dimengerti oleh pendengar secara efektif.
Yang terakhir, catatlah
Catatlah khotbah yang sedang Anda persiapkan dengan memperhatikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Tuliskanlah untuk telinga bukan untuk mata. Ingat khotbah bukan
karya sastra tetapi untuk didengar.
2. Membuat khotbah sambil bertanya sendiri di pihak pendengar.

Diedit dari sumber:
Judul
Khotbah Ekspositori yang Membangun Pendengar Krisis dan Kesempatan
:
Buku
Mimbar Masa Kini
Pengarang : Dr. D.W. Lee
Penerbit : Lembaga Literatur Baptis, Bandung, 2000
Halaman : 214 - 235

Surat Anda
Dari: Anita Ve <anita_ve@>
>Shalom,
>Saya sangat diberkati dengan informasi mengenai situs-situs Kristen
>yang ditampilkan di ICW. Kalau boleh usul bagaimana jika ICW juga
>menghadirkan berbagai ulasan mengenai internet seperti email,
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>chatting, serta beraneka tips dan triknya.
>Tuhan memberkati saudara/i semua.

Redaksi:
Shallom Sdri. Anita, Sebenarnya pada edisi-edisi lalu ICW sering menghadirkan
berbagai artikel maupun tips dan trik seputar internet. Khusus pada edisi kali ini ICW
menyajikan artikel mengenai jenis-jenis email. Kami harap artikel tersebut dapat
membantu Anda dan para pembaca lainnya untuk lebih memahami mengenai email.
Kami juga mengharapkan bantuan dari para pembaca jika memiliki artikel maupun tips
dan trik seputar internet, silakan Anda kirim ke Redaksi ICW untuk selanjutnya dapat
kami seleksi untuk dimuat di edisi ICW berikutnya. Tuhan memberkati!<include>
</include>
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Salam Kasih
Shallom sobat ICW,
Mendidik anak sejak kecil/muda merupakan salah satu kewajiban yang tidak boleh
diabaikan orangtua. Banyak orangtua yang frustasi dengan anak-anak mereka yang
menginjak dewasa. Ketika hal itu terjadi, barulah mereka menyesal dan menyadari
bahwa masalah tersebut merupakan buah dari kesalahan mereka dalam mendidik
anak-anaknya saat anak masih kecil. Saat ini, sudah ada begitu banyak bahan yang
dapat dijadikan panduan bagi orangtua untuk mendidik maupun membimbing agar anak
berjalan dalam kebenaran. Bentuk medianya pun beragam, mulai dari buku, majalah,
tabloid, talk show, seminar, sampai radio, TV, dan tentu saja tidak ketinggalan adalah
melalui media internet. Di antara media yang disebutkan tersebut, kemungkinan besar
media internetlah yang paling banyak menyediakan bahan-bahan yang berguna untuk
menambah wawasan kita tentang anak.
Untuk ikut memaknai Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juni 2004, maka
ICW Edisi 1028 ini menghadirkan topik ANAK. Berbagai sumber mengenai anak dari
internet, baik dalam bentuk situs maupun milis, kami hadirkan pada edisi kali ini. Selain
itu, pada rubrik ULASAN kami sajikan satu artikel menarik yang dapat dijadikan
panduan untuk membimbing anak Anda dalam menggunakan internet. Kami berharap
sajian ICW Edisi 1028 ini dapat menambah wawasan Anda, sehingga dapat lebih
bijaksana dalam mendidik anak-anak.

“

Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata:
"Biarkanlah anak-anak itu datang kepada-Ku, dan jangan kamu menghalanghalangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya Kerajaan
Allah."
<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Lukas+18:16>
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Jelajah Situs
•

Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen (PEPAK)

Situs PEPAK milik Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) 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 untuk
mendapatkan berbagai bahan dan informasi yang berguna bagi pelayanan mereka.
Berbagai bahan dan informasi tersebut tersedia dalam bentuk "Artikel", "Tips", "Bahan
Mengajar", "Bahan Pelatihan dan Seminar", "Buku", dll. Untuk lebih mempermudah
Anda menemukan berbagai bahan maupun informasi tersebut, Anda dapat
memanfaatkan fasilitas "Cari" dengan memasukkan kata kunci ke dalam kolomnya dan
klik "Cari". Setelah itu, berbagai bahan maupun informasi yang Anda inginkan akan
ditampilkan dalam situs ini. Selain itu, pada bagian "Info Anda", Anda dapat memasang
berbagai informasi seputar pelayanan Anak dan Sekolah Minggu. Untuk mengakses
Situs PEPAK silakan Anda klik:
==> http://www.sabda.org/pepak/
•

Anak/Parenting Christian Counseling Center Indonesia (C3I)

Sebagai situs konseling, C3I juga menyediakan kolom "Anak/Parenting" yang berisi
berbagai tulisan bermutu mengenai Anak dan orangtua. Pada bagian ini, ada sekitar 65
tulisan yang diambil dari Milis Publikasi e-Konsel, Milis Publikasi e-BinaAnak, Situs
TELAGA (Tegur Sapa Gembala) maupun sumber-sumber lainnya. Tulisan-tulisan
tersebut akan menolong Anda untuk lebih memahami kepribadian seorang anak dan
bagaimana mendidik mereka. Untuk membaca berbagai tulisan tersebut, langsung saja
Anda berkunjung ke:
==> http://www.sabda.org/c3i/kategori/anak-parenting/
•

Arsip Publikasi SABDA.org

Salah satu buletin mingguan terbitan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) yang
menyajikan bahan-bahan pelayanan anak adalah e-BinaAnak. Buletin ini menyajikan
bahan-bahan yang berupa artikel, renungan, bahan mengajar, tips mengajar, kesaksian
guru dan bahan-bahan lain yang dapat dipakai oleh guru-guru Sekolah Minggu dan
mereka yang terbeban dalam pelayanan anak untuk dapat mengajar dan melayani
dengan lebih baik. Sampai saat ini telah terbit 186 edisi e-BinaAnak yang bisa disimak
di alamat:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/
Selain e-BinaAnak, beberapa milis publikasi lain yang diterbitkan YLSA (ICW
Indonesian Christian WebWatch; e-JEMMi Jurnal Elektronik Mingguan Misi Indonesia;
dan e-Konsel) juga pernah mengangkat tema mengenai anak, mulai dari "Misi untuk
Anak", "Sekolah Minggu", sampai ke masalah "Parenting". Beragam edisi dari beberapa
milis publikasi tersebut dapat Anda temukan di Situs SABDA.org sebagai gudang bagi
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arsip-arsip milis publikasi YLSA. Beberapa di antaranya dapat langsung Anda baca
dengan mengunjungi alamat di bawah ini.

1. Arsip Milis Publikasi ICW (Indonesian Christian Webwatch) ICW edisi 068/2000:
Misi dan Anak
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/068/
ICW edisi 082/2000: Pelayanan Anak - Sekolah Minggu
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/082/
2. Arsip Milis Publikasi e-JEMMi (Jurnal Elektronik Minggguan Misi) e-JEMMi edisi
24 Vol. 5/2002: Mengenalkan Misi
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/24/
e-JEMMi edisi 09 Vol. 6/2003: Ketika Anak-anak Berdoa
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/09/
e-JEMMi edisi 29 Vol. 6/2003: PI untuk Anak
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2003/29/
3. Arsip Milis Publikasi e-Konsel e-Konsel edisi 045/2003: Perpisahan dengan Anak
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/045/
e-Konsel edisi 060/2004: Parenting
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/023/
•

Dunia Anak Glorianet

Situs Glorianet menyediakan halaman yang khusus menampilkan berbagai tulisan
menarik seputar kehidupan anak. Beberapa tulisan yang dapat Anda baca di situs ini,
antara lain berjudul: "Awas, Menggigiti Kuku Merusak IQ!", "Mengenal Anak Berbakat",
"Menolong Anak yang Suka Berbohong", dan berbagai tulisan menarik lainnya. Semua
tulisan yang ada di halaman "Dunia Anak" tersebut dapat Anda temukan pada bagian
"Jendela Keluarga" dari Situs Glorianet. Agar Anda tidak repot untuk mencari bagian
tersebut, langsung saja Anda klik link di bawah ini.
==> http://www.glorianet.org/keluarga/anak/arsip.html
•

Ketika Anak-Anak Berdoa Harvest Prayer Network

Situs Harvest Prayer Network menyediakan satu tulisan menarik mengenai keajaiban
yang terjadi ketika anak-anak berdoa. Tulisan tersebut menampilkan berbagai
kesaksian dari berbagai negara, yang intinya menceritakan bagaimana Tuhan bekerja
dengan luar biasa ketika anak-anak sepakat untuk berdoa kepada-Nya. Nah, Anda
tertarik untuk tahu lebih lanjut bukan? Silakan baca artikel yang berjudul "Perkara Besar
Terjadi ketika Anak-Anak Berdoa" di:
==> http://www.ifgfgisi.org/hpn/compilation.htm
•

Situs-Situs Kesehatan Anak

Salah satu faktor penting dalam mendidik anak ialah memperhatikan masalah
kesehatan mereka. Saat ini telah banyak bermunculan situs- situs umum di internet
yang menyajikan berbagai informasi berharga mengenai kesehatan anak. Berbagai
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tulisan seputar gejala penyakit pada anak dan bagaimana mencegah serta mengobati
penyakit pada anak. Selain itu, beberapa situs tersebut, menyediakan jasa konsultasi
gratis mengenai penyakit pada anak dengan para pakar. Untuk lebih jelasnya silakan
berkunjung langsung ke situs-situs di bawah ini:
Anak Jaringan Informasi Kesehatan
http://www.infokes.com/today/artikel.html?topic=anak
Kesehatan Anak http://www.pediatrik.com/
Kesehatan Anak - Medicastore
http://www.medicastore.com/cybermed/subkategori_pyk.php?idktg=19
Klinik Anakku http://www.anakku.net/

Jelajah Situs Manca
•

Bible Stories, Psalms, and Prayers for Children

Situs pribadi milik Paul Dallgas ini menyediakan beberapa bahan pengajaran Alkitab
yang dikemas secara khusus untuk anak-anak. Bahan-bahan tersebut dikelompokkan
dalam kategori "Psalms", "Bible Stories", dan "Kids Prayers". Masing-masing kategori
berisi berbagai cerita maupun nasihat berharga yang dikemas secara ringkas dan
dihiasai dengan gambar-gambar lucu. Hal ini tentu membuat anak kecil menyukainya
dan mudah memahami, begitu mereka membacanya. Bagi Anda yang sedang mencari
situs untuk anak kecil sekaligus ingin melatihnya berbahasa Inggris tidak ada salahnya
membuka situs ini.
==> http://www.shepmedia.com/Paul'sCorner/biblea.html
•

Children Sermon

Situs Children Sermon merupakan sebuah situs Kristen yang menyediakan berbagai
bahan khotbah untuk anak. Berbagai bahan khotbah tersebut dilengkapi dengan
ringkasan dan referensi Alkitab serta dapat disajikan dalam waktu kurang dari 5 menit.
Adapun isi situs ini terbagi dalam kategori "Children Sermon", "Sermon Guides", "Using
This Site", "Author Comments", "Links", "Guest Book", dan "Become A Christian". Untuk
bahan-bahan khotbah anak dapat Anda temukan di bagian "Children Sermon". Selain
itu, Anda dapat memanfaatkan fasilitas "Search" untuk mencari bahan khotbah yang
Anda inginkan. Nah, bagi Anda yang sedang mencari bahan-bahan khotbah untuk
Anak, silakan klik URL ini.
==> http://www.childrensermons.com/
•

Kids Bible

Situs Kids Bible adalah sebuah situs yang berisi berbagai permainan yang memakai
bahan-bahan pengajaran Alkitab yang khusus disediakan bagi anak-anak. Ada dua
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tokoh utama dalam Situs Kids Bible yang akan langsung menyapa dan menyediakan
bantuan begitu Anda membuka situs ini. Kedua tokoh tersebut adalah Skweek yang
berbentuk mouse (tikus) dan Tagg yang berbentuk pointer. Selain dapat menjalankan
berbagai permainan seru dan menarik, melalui situs ini Anda dapat mengajak anakanak mempelajari isi Alkitab. Beberapa informasi berharga lainnya yang dapat anakanak pelajari melalui situs ini, antara lain: "Tell me about Jesus", "Tell me about the
Bible", "Tell me about the Church", dan "Tell me about becoming a Christian". Tunggu
apa lagi? Langsung saja klik:
==> http://www.kidsbible.com/
•

Jesus for Children

Situs Jesus For Children menyediakan film yang bertujuan mengenalkan Pribadi Yesus
Kristus kepada anak-anak. Film yang memiliki durasi kurang lebih satu jam tersebut
disajikan dalam 40 bahasa. Secara ringkas, film tersebut menceritakan tentang kisah
anak-anak yang hidup pada zaman Yesus. Sebagian dari anak-anak itu memiliki
orangtua yang percaya bahwa Yesus adalah Anak Allah, dan sebagian lagi dari
keluarga yang tidak mengenal Yesus. Anda juga dapat melihat preview film tersebut
dengan mengunjungi Situs Jesus for Children yang beralamat di:
==> http://www.jesusforchildren.org/

Get the Fresh
Sang Sabda
http://www.sang-sabda.org/
Tentu Anda sudah mengenal Situs SABDA.org, tetapi apakah Anda pernah mendengar
sebuah situs yang bernama Sang Sabda? Nama kedua situs tersebut hampir sama dan
isinya juga sama-sama menyajikan berbagai informasi mengenai kekristenan.
Perbedaannya, SABDA.org lebih mengarah pada informasi dari sudut iman Kristen,
sedangkan Sang Sabda berfokus pada iman Katholik. Informasi yang ditampilkan,
kebanyakan seputar Alkitab, antara lain: "Serba-Serbi Alkitab", "Spiritualitas Alkitabiah",
"Teka-Teki Alkitab", "Teologi Alkitabiah", dan masih banyak lagi. Selain itu, melalui Situs
Sang Sabda, Anda dapat membaca berbagai renungan menarik yang akan menguatkan
iman Anda kepada Tuhan setiap harinya. Silakan berkunjung!
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
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e-Binaguru

e-BinaGuru merupakan sebuah milis diskusi yang khusus dibangun sebagai tempat
untuk berdiskusi dan berbagi pengalaman mengenai Pelayanan Anak dan Sekolah
Minggu. Dengan bergabung dan aktif di milis yang dimoderatori oleh Ibu Melania ini,
diharapkan semua anggota dapat bertambah wawasannya dalam melayani anak-anak.
Selain itu anggota bisa saling menguatkan untuk terus melangkah maju dalam hidup
rohaninya. Nah, bagi para aktivis Pelayan Anak, Guru Sekolah Minggu, pemerhati
masalah anak, orangtua ataupun siapa saja yang terlibat dalam pelayanan Anak,
silakan bergabung dalam milis ini.
==> <subscribe-i-kan-BinaGuru@xc.org> [Bergabung]
==> < i-kan-BinaGuru@xc.org > [Berkirim Pesan]

Milis Publikasi
Christian Parenting Connection
Situs Christianity Today menyediakan sebuah milis publikasi berbahasa Inggris yang
membahas tentang masalah bagaimana orangtua mendidik Anak bernama Christian
Parenting Connection. Dengan berlangganan milis ini, Anda akan mendapatkan email
dalam bentuk html yang berisi berbagai artikel, berita, wawancara, maupun hal-hal lain
yang berhubungan dengan peranan orangtua dalam mendidik anak. Nah, bagi para
orangtua dan para pendidik, silakan berlangganan milis ini. Kami yakin Anda akan
mendapat banyak berkat.
==> <join-parenting-html@lists.christianitytoday.com> [Bergabung]
==> http://www.christianitytoday.com/parenting/ [Situs]
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DUNIA KOMPUTER

Majalah PC Media, beberapa waktu yang lalu memuat artikel dan sekaligus
pemberitaan bahwa pada tanggal 10 Juni 2004 kemarin, Microsoft Indonesia
meluncurkan sebuah aplikasi LIP (language Interface Pack) yang menggunakan bahasa
Indonesia. Beberapa istilah dalam Windows yang selama ini kita kenal dalam bahasa
Inggris, kini telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Beberapa hasil dari
terjemahan tersebut memang enak didengar dan diucapkan, tapi beberapa terkesan
dipaksakan, bahkan beberapa lagi mungkin cukup memberi kejutan.... karena terdengar
agak aneh di telinga kita. Nah, bagi Anda yang berkecimpung dalam dunia komputer,
informasi berikut ini pasti penting untuk Anda disimak. Silakan menyimak dan memberi
komentar..... dalam hati :).
Istilah Asal
Terjemahan
Apply
Terapkan
Cancel
Batal
Cascade
Windows Renceng Jendela
Default
Bawaan
E-mail
Pos-el
Error Message Galat
Hardisk
Diska keras
Keyboard
Papan Tombol
Mouse
Tetikus
Offline
Luring
Online
Daring
Post
Pajang
Recycle Bin
Tampungan Daur Ulang
Refresh
Segarkan
Run
Jalankan
Share
Dibagi-bagi
Shortcut
Pintasan
Shutdown
Tutup Kemas
Start
Mulai
Toolbar
Bilah Tugas
Update
Mutakhirkan
Uninstall
Bongkar
Wizard
Wisaya
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Diedit dari sumber: Judul Majalah: PC Media Edisi 07/2004 Judul Artikel: Nasionalisme
dari Sebuah Interface Halaman : 8-10

Lain-Lain
Harus diakui bahwa internet menyediakan sumber-sumber informasi berharga yang
dibutuhkan oleh orangtua dalam mendidik anak. Namun, tidak dapat dipungkiri, internet
juga dapat menjadi candu yang siap membelenggu anak dengan pengaruh negatifnya.
Berbagai situs porno, gambar-gambar pembunuhan, maupun bacaan dewasa dengan
mudah dapat dikonsumsi oleh anak di bawah umur.
Lalu bagaimana? Apakah kita akan melarang anak kecil mengakses internet? atau
membiarkan mereka begitu saja? Pada rubrik ULASAN kali ini, kami sajikan artikel
mengenai pemakaian internet yang aman untuk anak kecil.
INTERNET YANG AMAN UNTUK ANAK
Oleh: Hendrika Yunapritta, Cipto Wahyana
Banyak cara membatasi akses internet untuk anak-anak, bisa lewat Internet Service
Provider (ISP), lewat software khusus, atau tindakan orangtua sendiri. Tapi, jangan
hanya memberi perhatian lebih pada situs porno, awasi juga pemakaian kartu kredit
Anda.
Apakah sebaiknya anak-anak diizinkan menjelajah dunia maya? Pertanyaan seperti ini
kerap terngiang di telinga orangtua. Tak disangkal lagi, berkelana di alam cyber
memang mengasyikkan, bisa tahu segala macam topik. Masalahnya, internet adalah
dunia tanpa batas. Bukan cuma bebas dari waktu dan tempat, tetapi juga umur dan
budaya. Alhasil, hal-hal yang ada dalam dunia nyata cuma diketahui orang dewasa,
namun dalam dunia maya hal-hal tersebut bisa diakses siapa pun.
Bayangkan, bagaimana paniknya seorang ayah atau ibu bila menemukan anak yang
berumur delapan tahun sedang asyik memelototi gambar bugil Pamela Anderson, atau,
si buah hati sedang mengamati foto pembunuhan manusia yang berdarah-darah. Tak
cuma itu, internet juga mendorong anak menjadi konsumtif dan ikut-ikutan berjudi
online, seandainya diberi kebebasan menggunakan kartu kredit orangtuanya. Situssitus dewasa yang biasa mengutip bayaran atau toko online tidak akan peduli Anda
atau anak Anda yang melakukan transaksi.
Semua orangtua pasti tidak ingin anaknya terimbas dampak buruk internet seperti itu.
Bisa jadi, banyak orangtua yang tidak membuka akses internet di rumahnya karena
pertimbangan anak-anaknya. Masalahnya, sisi positif internet pun tak bisa dihitung
dengan jari. Bermacam pendidikan dan pengalaman virtual bisa diperoleh anak-anak
dari dunia maya. Misalnya, bisa melihat-lihat isi museum di luar negeri tanpa harus
berada secara nyata di sana. Anak-anak juga bisa chatting dengan teman sebayanya di
seluruh pelosok dunia atau mencari ilmu matematika baru. Bahkan, mengirim surat
kepada sepupu di benua lain.
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Itu semua merupakan kesibukan yang positif dan mengasyikkan bagi anak. Maka, tak
terlalu mengejutkan kalau di seluruh dunia berjuta anak suka menjelajah di alam maya.
Dua tahun lalu saja, ada 8,6 juta anak dan 8,4 juta remaja sudah online. Sampai-sampai
ada anak yang lebih berpengalaman surfing ketimbang orangtuanya. Dua tahun
mendatang diperkirakan bakal ada 21,9 juta anak dan 16,6 juta remaja yang berkeliling
di dunia internet.
Menanamkan Nilai-Nilai yang Baik
Sebenarnya banyak cara untuk mengamankan akses internet di rumah Anda. Pertama,
kita bisa meminta kepada ISP langganan untuk memblokir situs-situs yang dinilai
berbahaya bagi anak-anak. Hanya saja, ISP biasanya sekadar membelokkan informasi.
Misalnya, bila pelanggan mengakses sebuah situs porno yang ada dalam daftar, yang
muncul di monitor adalah situs lain. "Konsekuensinya, pelanggan harus memberikan
daftar situs yang dimaksud," ungkap Joko Suseno, seorang technical department
CBN.net.id. Resikonya, situs-situs tadi menjadi terblokir bagi semua pelanggan,
termasuk orang dewasa.
Nah, di Amerika Serikat ada ISP yang khusus dirancang untuk konsumsi anak-anak:
this.com. Sayang, ISP model begini belum ada di negara kita. Browser di komputer
biasanya juga menyediakan fasilitas pengaman internet. Lewat panel kontrol, kita bisa
membuat pengaman sendiri, dengan cara memblokir situs-situs yang tidak diinginkan.
Anda bisa juga menyediakan browser khusus untuk anak-anak. Ada browser semacam
ini yang bisa diambil secara gratis, seperti di
==> http://www.chibrow.com/
atau membelinya di:
==> http://www.internet-safari.com/
Kita juga bisa memasang software tertentu untuk membatasi akses internet anak-anak.
Dengan software begini, orangtua bisa menyaring situs mana yang boleh diakses dan
mana yang tidak. Ada beberapa software pengaman gratis seperti di Yahoo! atau
Altavista. Ada pula yang harus dibeli. Beragam software bisa didapatkan secara online.
Software yang terkenal adalah Netnanny, Cyberpatrol, Surfwatch, dan KidProof. Tapi,
dengan memakai software memang tidak sepenuhnya anak-anak aman dari pornografi
atau kekerasan. Sebab, situs-situs porno pun berkembang dan bertambah sangat cepat
dari hari ke hari. Alhasil, terkadang pengaman ini bocor juga.
Tapi, dari pengalaman beberapa orangtua pengguna internet, jaring pengaman yang
paling mujarab adalah dengan cara menanamkan nilai- nilai yang baik sejak dini kepada
anak. Maka, bebaskanlah anak-anak menjelajah dunia maya dan serahkan
pengamanan kepada mereka sendiri.
Artikel ini diambil dan diedit dari: Situs Kontan Online
==> http://www.kontan-online.com/05/08/internet/int1.htm

Stop Press
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Cahaya Bagi Negeri (CBN) mengundang Anda yang memiliki minat dalam dunia
broadcasting untuk mengikuti:
Pelatihan intensif "Basic Producing and Directing TV Training".
Tanggal : 6 September - 12 November 2004
Pukul : 9.00 - 17.00 WIB
Tempat : Graha Multicomtech, Jl. Sriwijaya, Kav. 5-7, Lippo Cikarang, Bekasi 17550
Syarat peserta:
•
•
•
•

Rekomendasi gereja/penatua
Lahir baru
Pendidikan min. SMA
Mengerti bahasa Inggris pasif

Materi pelatihan:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introduction to Video Production
Basic Video with Camera
Lighting
Audio
Script Writing
Directing
Editing
Art and Scenic Design
Character Building
TV Journalism

Program pelatihan ini menggunakan fasilitas studio berstandar internasional dan
pengajar berasal dari dalam dan luar negeri.
Untuk informasi dan pendaftaran hubungi:
Nova
Telp. (021)89905566
Email: tvprod@cbn.or.id
Pendaftaran paling lambat tanggal 1 September 2004

Surat Anda
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Dari: Helena <helena_jc@>
>Shalom,
>Saya ingin mengusulkan kepada redaksi ICW bagaimana jika ICW
>mengangkat topik mengenai artis Kristen dengan menampilkan situs>situs mereka.
>Sebab saat ini banyak sekali artis maupun atlet Kristen yang telah
>menjadi saksi Kristus di bidangnya masing-masing.
>Contohnya: Agelina Sondakh, Leony, Agnes Monica, Rudy Hartono, dll.
>Demikian usulan saya. Terima kasih.

Redaksi:
Shallom Sdri. Helena, Terima kasih atas usulan Anda untuk topik ICW. Untuk
sementara, usulan tersebut akan kami tampung dan pertimbangkan. Jika tidak
keberatan, mungkin Anda juga bisa membantu Redaksi dengan cara mengirimkan
daftar alamat situs dari artis-artis Kristen baik dari dalam negeri maupun manca negara
kepada kami tentunya yang memuat kisah kehidupan mereka yang telah menjadi
berkat.
Nah, bagi Sobat ICW lainnya yang juga memiliki ide, saran, maupun kritik untuk
kemajuan pelayanan ICW jangan ragu-ragu untuk mengirimkannya kepada Redaksi
ICW. Tuhan memberkati!<include> </include>
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ICW 1029/Agustus/2004: Indonesia
Salam Kasih
Shallom Sobat ICW,

"Tujuh belas Agustus tahun empat lima, itulah hari kemerdekaan kita ...."
Sobat ICW pasti ingat dengan syair lagu di atas. Ya, karena syair lagu tersebut adalah
penggalan dari lagu "Hari Merdeka". Pada bulan Agustus ini, lagu tersebut akan banyak
berkumandang di seantero Tanah Air Indonesia untuk memperingati Hari Kemerdekaan
Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2004. Selain mendengar berbagai lagu
perjuangan, pada bulan Agustus ini kita juga diharapkan akan ikut berpartisipasi dalam
berbagai lomba tujuh belasan, karnaval kendaraan hias, atau panggung rakyat yang
digelar di berbagai wilayah, khususnya untuk menyemarakkan HUT Kemerdekaan
Republik Indonesia ke-59.
Untuk ikut memeriahkan HUT kemerdekaan Indonesia, maka ICW edisi 1029 ini
menghadirkan topik INDONESIA. Beberapa sumber referensi mengenai Indonesia dari
internet, baik dalam bentuk situs maupun milis, mulai dari situs resmi Pemerintah
Republik Indonesia, hingga situs manca yang mengulas Indonesia, kami hadirkan pada
edisi kali ini. Selain itu, pada rubrik ULASAN kami juga menyajikan artikel mengenai
sejarah Sang Saka Merah Putih.
Selain dapat menambah perasaan nasionalisme kita semua, Redaksi juga berharap
kiranya edisi ICW kali ini dapat mendorong pembaca ICW memiliki kerinduan untuk
melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Tak lupa, mari kita doakan negara kita tercinta
Indonesia, kiranya kemuliaan nama Tuhan terus dinyatakan di tengah-tengah umat-Nya
di Indonesia. Merdeka!

"dan umat-Ku, yang atasnya nama-Ku disebut,
“ merendahkan
diri, berdoa dan mencari wajah-Ku,
lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat,
maka Aku akan mendengar dari sorga
dan mengampuni dosa mereka,
serta memulihkan negeri mereka."

—(2Tawarikh+7:14)—

”

<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Tawarikh+7:14>
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Jelajah Situs
•

Indonesia Situs Resmi Pemerintah Republik Indonesia

Indonesia.go.id merupakan situs resmi Pemerintah Republik Indonesia yang dibuat atas
kerja sama Lembaga Informasi Nasional (LIN) dengan Sekretariat Negara. Begitu
membuka situs ini, maka Anda akan disapa dengan sebuah lagu perjuangan, berjudul
"Bendera Merah Putih" yang dikemas dalam format midi. Setelah itu, klik pada gambar
peta Indonesia, maka Anda dapat membaca informasi singkat mengenai Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kategori yang disajikan diantaranya
"Penyelenggaraan Negara", "Pemerintah Daerah", "BUMN/BUMD", "Perwakilan
Negara", "Media", dan "Lembaga Masyarakat". Selain itu, melalui situs ini Anda juga
dapat menyimak kumpulan perundangan-undangan yang dibuat oleh pemerintah RI
sejak tahun 1999. Nah, untuk lebih jelasnya, silakan Anda mengunjungi situs ini,
dengan meng-klik alamat di bawah ini:
==> http://www.indonesia.go.id/
•

Lembaga Informasi Nasional

Situs Lembaga Informasi Nasional (LIN) adalah milik Lembaga Informasi Nasional.
Tujuan dibangunnya situs ini adalah untuk mempermudah pengunjung menemukan
informasi tentang Indonesia. Untuk itu silakan pilih salah satu menu berikut ini: "Info
Layanan", "Hukum dan Regulasi", "Program Pembangunan", "Info Lembaga", "Aspirasi
Masyarakat", "Potensi Daerah", dan beberapa kategori lainnya. Selain itu, situs yang
juga menyediakan informasinya dalam bahasa Inggris ini, juga menyediakan berbagai
berita seputar Indonesia, daftar situs penting, dan juga fasilitas pencarian. Untuk lebih
jelasnya, langsung saja klik:
==> http://www.lin.go.id/
•

Info-RI

Sesuai dengan namanya, Situs Info-RI ini dibuat sebagai media untuk
menginformasikan mengenai Indonesia kepada seluruh masyarakat Indonesia.
Berbagai Informasi dikelompokkan dalam kategori "Hukum", "Politik", "Teknologi",
"Ekonomi", "Olah Raga", "Telematika", dan "Desain". Selain itu, melalui situs ini Anda
juga dapat menemukan berbagai artikel mengenai sistem pemerintah maupun kondisi
geografi Indonesia. Untuk mengaksesnya, langsung saja klik:
==> http://www.info-ri.com/
•

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) merupakan lembaga tertinggi negara sebagai
perwujudan kedaulatan rakyat Indonesia. Keberadaan Situs MPR ini ditujukan sebagai
sarana sosialisasi MPR kepada masyarakat Indonesia sehingga terasa lebih dekat
dengan rakyat dan tidak terkesan sebagai lembaga yang angker. Selain menyediakan
berbagai informasi mengenai MPR dan semua kegiatannya, melalui situs ini Anda juga
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dapat berdiskusi dengan pengunjung lain mengenai Indonesia, memberikan opini,
maupun berdialog dengan anggota MPR. Untuk berkunjung ke Situs MPR, langsung
saja Anda klik:
==> http://www.mpr.go.id/
•

Sejarah Indonesia Jawa Palace

Jawa Palace merupakan sebuah situs yang sebagian besar isinya adalah informasi
tentang kebudayaan Jawa. Sebagian lagi berisi informasi berharga mengenai peristiwaperistiwa penting yang pernah terjadi di Indonesia. Informasi lain yang juga dimuat
dalam situs ini adalah informasi mengenai sejarah Indonesia yang dapat Anda jumpai
dari situs ini, antara lain sejarah Nusantara, naskah proklamasi, sejarah kerajaankerajaan di Jawa, informasi mengenai candi, cerita dari berbagai tokoh maupun legenda
yang terjadi di Jawa, dan berbagai informasi lain yang akan menambah pengetahuan
Anda mengenai Indonesia. Untuk berkunjung, silakan Anda meng-klik link di bawah ini:
==> http://www.jawapalace.org/
•

Media di Indonesia

Berikut ini adalah daftar media yang menyajikan informasi dan berita tentang Indonesia
secara online:
1. Televisi
Televisi Republik Indonesia (TVRI)
==> http://www.tvri.co.id/
Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI)
==> http://www.rcti.tv/
Surya Citra Televisi (SCTV)
==> http://www.sctv.co.id/
Televisi Pendidikan Indonesia (TPI)
==> http://www.tpi.tv/
Indosiar
==> http://www.indosiar.com/
Andalas Televisi (ANTV)
==> http://www.an.tv/
Televisi Transformasi Indonesia (Trans TV)
==> http://www.transtv.co.id/
TV7
==> http://www.tv7.co.id/
2. Surat Kabar Online Antara
==> http://www.antaranews.net/
Detik
==> http://www.detik.com/
Kompas Cyber Media
==> http://www.kompas.com/
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Tempo Interaktif
==> http://www.tempointeraktif.com/
3. Radio Radio Republik Indonesia
==> http://www.rri-online.com/
Elshinta FM
==> http://www.elshinta.com/
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Jelajah Situs Manca
•

Sejarah Indonesia Gimonca

Situs Gimonca merupakan salah satu dari sedikit situs manca yang menyediakan
halaman yang khusus menginformasikan mengenai sejarah Indonesia dalam bahasa
Inggris. Walaupun sejarah yang disajikan hanya berbentuk ringkasan, namun
keberadaannya akan menolong masyarakat manca untuk mengetahui sejarah
Indonesia. Selain dapat menemukan informasi singkat mengenai sejarah Indonesia dari
masa ke masa, situs ini juga menyediakan sejarah Indonesia versi peta. Anda dapat
menemukan informasi mengenai hal-hal apa saja yang terjadi di suatu wilayah dengan
meng-klik pada gambar peta tersebut. Agar tidak penasaran langsung saja klik:
==> http://www.gimonca.com/sejarah/sejarah.shtml/
==> http://www.gimonca.com/sejarah/mapmain.shtml/
•

Berita Indonesia Google News

Sebagai salah satu Situs Search Engine terdepan, Google juga menyediakan fasilitas
pencarian berita dari berbagai situs berita Internasional. Anda tinggal memasukkan kata
"Indonesia" maupun kata kunci lain yang berhubungan dengan Indonesia ke kolom
pencarian, setelah itu klik Search News. Berbagai berita mengenai Indonesia akan
tersaji dan siap untuk Anda akses. Kelebihan situs Google News bila dibandingkan situs
berita lainnya ialah fasilitas "News Alert". Melalui News Alert, Anda dapat berlangganan
berita (newsletter) sesuai dengan kata kunci yang Anda masukkan. Misalnya, Anda
memasukkan kata kunci "Indonesia", maka Anda dapat berlangganan semua berita
mengenai Indonesia. Berbagai berita tersebut akan dikirimkan ke email Anda. Untuk
mencobanya, langsung saja klik:
==> http://news.google.com/

Get the Fresh
Dewasa Muda
http://www.dewasamuda.org/
Situs Dewasa Muda merupakan salah satu situs komunitas online untuk muda-mudi
Kristiani. Melalui situs ini, Anda dapat berinteraksi dengan sesama anggota maupun
pengunjung yang lain dengan memanfaatkan beberapa fasilitas yang ada, misalnya:
forum diskusi (Buletin Board), mailing list, dan juga pesan dalam shoutbox (chatbox).
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Selain itu, situs ini juga menyediakan berbagai artikel yang akan membangun iman
Anda untuk lebih dekat dengan Tuhan. Bagi Anda yang gemar berinteraksi secara
online tidak ada salahnya untuk mengunjungi dan bergabung dengan situs ini.

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
Halo Indonesia
Halo Indonesia merupakan sebuah milis diskusi mengenai Indonesia. Berbagai hal
dapat Anda diskusikan di milis ini, antara lain seputar kejadian sosial, politik, hiburan,
budaya, bencana alam, sampai masalah kemacetan lalu lintas. Untuk menjaga
kelancaran diskusi, maka semua pesan dari anggota baru yang diposting ke milis ini
harus dimoderasi oleh para moderator. Nah, bagi Anda yang ingin berdiskusi mengenai
Indonesia dengan sesama teman dari berbagai penjuru Indonesia dan dunia, silakan
bergabung dengan Milis Halo Indonesia yang baru saja dibuka pada tanggal 29 April
2004 ini.
==> <Halo-Indonesia-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <Halo-Indonesia@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]
==> http://groups.yahoo.com/group/Halo-Indonesia/ [Arsip]

Milis Publikasi
e-KJDN (Kalender Jaringan Doa Nasional)
Milis Publikasi e-KJDN berisi pokok-pokok doa satu bulan yang diterbitkan oleh
Kalender Jaringan Doa Nasional (KJDN), dan disebarkan secara elektronik oleh
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Melalui e-KJDN, Anda akan mendapatkan kiriman
pokok-pokok doa seputar situasi di Indonesia, jaringan kebersamaan, sentra regional,
dan juga suku di Indonesia. Pokok-pokok doa ini akan dikirimkan ke mailbox Anda tiap
awal bulan. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi hal-hal apa yang perlu
didoakan bagi Indonesia silakan berlangganan milis ini.
==> <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org> [Berlangganan]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-kjdn/ [Arsip]
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DUNIA INTERNET

Pada ICW edisi 1020 lalu, Redaksi telah mengulas mengenai Blog. Secara ringkas,
Blog merupakan suatu situs yang seringkali diidentikkan dengan diary online, di mana
pemilik situs tersebut dapat dengan mudah memasukkan bahan-bahan maupun sumber
informasi ke dalam situs tersebut. Sebagian besar blogger (sebutan bagi pemilik situs
blog) mengisi situsnya dengan berbagai peristiwa yang pernah mereka alami atau opini
mereka mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi. Dari fakta itulah, maka blog
seringkali diidentikkan dengan diary online. Hanya saja, diary biasa selalu dijaga ketat
oleh yang empunya agar tidak sampai ketahuan oleh orang lain, tetapi diary online yang
satu ini justru sering diperlihatkan kepada orang lain. Ada satu kebanggaan pada para
blogger, jika situs mereka dapat menarik banyak pengunjung setiap harinya dan dapat
mereka update secara rutin. Penjelasan lebih lengkap mengenai Situs Blog dapat Anda
baca pada ICW edisi 1020/2004 di:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1020/
Saat ini memiliki situs blog bukanlah pekerjaan yang sulit. Anda tinggal mengunjungi
situs penyedia blog gratis kemudian mendaftar dengan memasukkan username, e-mail,
password, dan informasi lain yang diperlukan seperti judul blog, template/design untuk
blog Anda, dan alamat blog. Setelah itu Anda sudah dapat menggunakan blog tersebut.
Mudah, bukan?
Selain mudah dalam mendaftar, menemukan situs penyedia blog gratis pun bukan lagi
merupakan pekerjaan yang sulit. Saat ini, telah ada begitu banyak situs yang bermurah
hati menyediakan layanan blog secara gratis. Namun, karena gratis, maka Anda harus
merelakan tempat pada situs Anda untuk disisipi iklan dari mereka. Selain itu, dengan
adanya begitu banyak situs penyedia layanan blog gratis, maka Anda harus
memperhatikan beberapa faktor sebelum memutuskan untuk mendaftar ke situs mana.
Jangan sampai di kemudian hari Anda menyesal karena situs tersebut tidak memiliki
fasilitas yang Anda kehendaki atau lebih gawat lagi situs tersebut mulai menarik
bayaran untuk semua anggotanya.
Setidak-tidaknya ada 4 hal yang harus Anda perhatikan sebelum memutuskan untuk
mendaftar ke situs penyedia blog gratis. Keempat hal tersebut adalah:
1. Pengalaman Situs
Banyak sekali situs yang juga ikut menyediakan jasa blog secara gratis. Namun,
setelah berjalan beberapa waktu situs tersebut mulai menarik bayaran bagi para
anggotanya. Biasanya alasan yang diajukan adalah masalah biaya
kelangsungan situs dan agar mereka dapat memberikan yang terbaik bagi
anggotanya. Selain itu, ada juga beberapa situs yang kelihatannya bagus, tetapi
seringkali bermasalah ketika user mencoba untuk mengaktifkan beberapa fungsi
di dalamnya. Oleh karena itu pengalaman suatu situs penyedia blog gratis
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merupakan hal mutlak yang tidak dapat Anda lewatkan. Salah satu cara
termudah untuk mengetahui apakah situs tersebut telah memiliki pengalaman
yang cukup dalam urusan blogging ialah dengan bertanya kepada para blogger
atau melihat seberapa banyak blogger pemakai situs tersebut.
2. Kemudahan Mengubah Desain

Kemudahan tampilan/desain menjadi salah satu syarat wajib bagi situs penyedia
blog gratis karena selain melalui tulisan beberapa blogger juga sering
mengekspresikan diri mereka melalui tampilan situs. Bagi mereka yang paham
dalam membuat situs, mengganti tampilan situs blog tidaklah menjadi suatu
perkara yang rumit. Namun, bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki
pengalaman membuat situs? Hal inilah yang kemudian mendorong penyedia
blog gratis menyediakan template untuk situs blog anggotanya. Anda tinggal
memilih template yang Anda inginkan dan melakukan settingan seperlunya.
Sebagai catatan, tidak semua blogger senang mengganti-ganti tampilan Situs
Blog mereka. Mereka lebih memilih situs mereka tampak sederhana, namun
memiliki isi yang berkualitas.
3. Fasilitas Umpan Balik
Yang dimaksud ialah fasilitas yang memungkinkan pengunjung menghubungi
pemilik situs atau meninggalkan pesan pada blog. Adanya umpan balik (pesan)
dari pengunjung ini tentunya dapat membantu pemilik situs untuk memperbaiki isi
situs agar semakin memikat. Keuntungan lain dari fasilitas umpan balik ini ialah
sebagai sarana untuk berinteraksi antara pemilik situs dengan pengunjung
maupun antar pengunjung itu sendiri. Beberapa fasilitas umpan balik yang sering
ditemui pada blog adalah: Comment (komentar) yang biasa ditemukan pada
setiap postingan, Tagboard/Shoutbox atau Chatting Box yang menjadi sarana
bagi pengunjung untuk meninggalkan pesan mereka, dan Guest Book atau Buku
Tamu.
4. Sindikasi
Sindikasi merupakan sebuah teknologi dalam dunia cyber yang akan
memberitahukan kepada pengunjung kapan suatu situs di-update. Saat ini
banyak blog menawarkan teknologi RSS (Really Simple Syndication) sebagai
salah satu alat sindikasi. Dengan menggunakan piranti lunak yang dinamakan
RSS, pengunjung tidak perlu susah-susah tiap hari mengunjungi blog favoritnya
untuk mengetahui apakah ada posting baru yang masuk. Mereka cukup
memasang agregator RSS tersebut pada situs mereka. Teknologi lain yang juga
sering dimanfaatkan untuk sindikasi adalah e-mail. Dengan mendaftarkan diri
pada blog, e-mail akan dikirim pada pengunjung tiap kali pemilik blog mengupdate Situs Blognya.
Contoh Situs Penyedia Layanan Blog Gratis
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1. Blogger
==> http://www.blogger.com/
2. Blogdrive
==> http://www.blogdrive.com/
3. Blog-City
==> http://www.blog-city.com/
4. TBlog
==> http://www.tblog.com/
[Dari berbagai sumber]

Lain-Lain
Sejarah Bendera Merah Putih
Setiap bulan Agustus, kita akan melihat bendera merah putih berkibar di seluruh
penjuru tanah air. Mulai dari ukuran kecil yang biasa dipasang di setiap alat transportasi
(becak, sepeda, sepeda motor, mobil, maupun bis), ukuran sedang yang biasa
dikibarkan di setiap rumah maupun pinggiran jalan, sampai ukuran besar yang biasa
dikibarkan di gedung-gedung milik pemerintah. Mulai dari yang terbuat dari plastik
dengan harga yang murah sampai dengan yang terbuat dari kain yang berharga mahal.
Beberapa orang, bahkan akan dengan sukarela membeli bendera baru setiap bulan
Agustus, demi menunjukkan perasaan nasionalisme (cinta tanah air) mereka terhadap
bangsa Indonesia.
Secara resmi, bendera merah putih pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus
1945 di Jalan Pegangsaan Timur 56 (sekarang Jalan Proklamasi), tepat ketika
Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Sejak saat itu, bendera yang memiliki
ukuran 178 x 274 cm tersebut dikibarkan tiap tanggal 17 Agustus. Berdasarkan
Peraturan Pemerintah No. 40/1958, bendera kebangsaan tersebut kemudian menjadi
bendera pusaka atau seringkali kita dengar dengan istilah Sang Saka Merah Putih.
Namun, karena kondisi kain yang sudah tidak memungkinkan, maka sejak tahun 1968
bendera tersebut tidak lagi dikibarkan dan diganti dengan duplikatnya yang juga
memiliki ukuran 178 x 274 cm.
Dalam uraian sejarah, semua orang pun tahu bahwa Sang Saka Merah Putih (yang asli)
dijahit oleh Ibu Fatmawati. Tapi siapa yang menyangka, kain berwarna merah pada
bendera pusaka tersebut, ternyata bekas kain tenda sebuah warung kaki lima.
Setelah kabar kekalahan Jepang dari pihak sekutu dalam Perang Dunia II sampai ke
Indonesia, maka beberapa tokoh pergerakan mulai sibuk mempersiapkan proklamasi
kemerdekaan Republik Indonesia. Kesibukan pun juga terjadi di tempat kediaman Bung
Karno yang selanjutnya akan digunakan sebagai tempat untuk membacakan naskah
proklamasi. Ny. Fatmawati sebagai istri Bung Karno pun juga ikut membantu persiapan
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kemerdekaan Indonesia dengan menjahit bendera merah putih, yang nantinya akan
dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan. Namun, bendera yang dijahit oleh Ny.
Fatmawati terlalu kecil, panjangnya lebih kurang setengah meter. Melihat hal itu, maka
Brigjen TNI (Purn.) Lukas Kustaryo, yang pada waktu itu menjadi salah satu pejuang
kemerdekaan, berinisiatif untuk mencari kain yang lebih panjang untuk dijadikan
sebagai bendera. Karena Ny. Fatmawati sudah memiliki kain seprei putih yang cukup
panjang, maka ia pun tinggal mencari kain merahnya saja.

Setelah mencari ke berbagai tempat, akhirnya ia berhasil menemukan kain merah yang
pada waktu itu dipakai sebagai tenda dari sebuah warung soto. Tanpa memikirkan
kualitas dan terdorong oleh semangat kebangsaan yang meluap-luap, maka kain
tersebut segera ia beli dengan harga Rp. 500,00 (sebuah harga yang cukup mahal
untuk sebuah kain tenda pada waktu itu). Setelah itu, ia menyerahkan kain merah
tersebut kepada Ny. Fatmawati. Selanjutnya, kita tahu bahwa kain tenda dan kain
seprei tersebut telah menjadi bendera kebangsaan yang dikibarkan pada saat
pembacaan proklamasi dan sekarang masih tersimpan rapi di Istana Negara sebagai
Sang Saka Merah Putih.
Semangat yang dimiliki oleh Brigjen TNI (Purn.) Lukas Kustaryo maupun Ny. Fatmawati
dalam mempersiapkan bendera merah putih tersebut, hanyalah sebagian kecil dari
begitu banyaknya daftar dari orang-orang yang memiliki rasa nasionalisme tinggi
terhadap negara Indonesia. Ada beberapa di antara mereka yang terpaksa harus
kehilangan keluarga dan harta benda, bahkan tidak sedikit yang rela mati demi
tegaknya harkat dan martabat bangsa ini.
Pada masa sekarang, perjuangan untuk menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air
memang tidak harus dilakukan dengan mengangkat senjata, tetapi dapat kita lakukan
dengan berbagai cara. Beberapa cara yang dapat kita tempuh antara lain: ikut dalam
organisasi yg memiliki visi pembangunan, membayar pajak dengan tertib, taat pada
peraturan, membuat kegiatan yang positif dan berguna seperti: perpustakaan umum
mandiri, sekolah gratis untuk anak-anak jalanan, mendirikan rumah singgah, dan lainlain. Selain sebagai anak-anak Allah, tentu kita tidak boleh lupa untuk berdoa bagi
negara ini.
Diringkas dari sumber:
Judul
Majalah

: INTISARI, Edisi Agustus 1991
Merah Putihnya Sang Saka Indonesia Benarkah, Kain Merahnya dari
Tenda Warung?
: GS
: 20-27

Judul Artikel :
Penulis
Halaman

Surat Anda
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Dari: "ASTUTI NUGROHO" <astuti@>
>Thanks a lot untuk edisi kali ini, bagaimana kalau sedikit usul
>bukan berarti kita agak malas membuka Kitab Suci, tapi mungkin akan
>lebih berterima kasih kalau dapat menghadirkan Firman Tuhan (yang
>ada dalam ayat2 Kitab Suci) setiap hari, supaya kita lebih
>mendapatkan siraman rohani dan lebih menguatkan iman kita yang
>terkadang terus terang dalam keseharian kita merasa sedikit agak
>melemah (sebagai manusia biasa tentunya?). Terima kasih banyak
>sebelumnya, Tuhan memberkati!
>Salam kasih, Anastasia Astutie N.

Redaksi:
Shallom Sdr. Astuti, Terima kasih atas kiriman emailnya. Firman Tuhan yang
ditampilkan dalam ICW hanya sebatas kutipan ayat. Jika ingin mendapatkan siraman
rohani setiap hari, Anda bisa berlangganan publikasi e-RH (Renungan Harian) atau eSH (Santapan Harian). Melalui kedua publikasi tersebut, Anda bisa mendapatkan ayatayat yang bisa Anda renungkan sebagai bekal iman Anda setiap hari. Untuk
berlangganan, silakan mengirim email kosong ke alamat: <subscribe-i-kan-akarrenungan-harian@xc.org> [e-RH] <subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org> [eSH] Selamat berlangganan!<include> </include>
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ICW 1030/Agustus/2004: Persekutuan
Salam Kasih
Shallom Sobat ICW,

Mungkin di antara Anda ada yang sudah pernah mendengar ayat atau istilah 'besi
menajamkan besi'. Suatu istilah yang menjelaskan bahwa persahabatan antara dua
atau lebih manusia seharusnya dapat saling membangun satu sama lain. Pernyataan
tersebut merupakan salah satu alasan pentingnya persekutuan bagi orang Kristen.
Dalam persekutuan, kita dapat saling membangun, tolong-menolong, maupun saling
menasihati satu dengan yang lain. Selain itu, melalui persekutuan diharapkan anakanak Allah dapat bertumbuh bersama menghasilkan Buah Roh dan orang lain dapat
menikmatinya.
Saat ini, kelompok-kelompok persekutuan tidak hanya terbatas pada gereja, sekolah,
maupun kampus. Hampir semua tempat di mana orang Kristen berada telah berdiri
kelompok persekutuan, termasuk di kalangan para olah ragawan sampai kalangan
militer. Untuk mengenalkan keberadaan berbagai kelompok persekutuan itulah, maka
pada edisi 1030 ini, ICW mengambil tema mengenai "PERSEKUTUAN". Beberapa
review situs mengenai persekutuan, baik dari dalam maupun luar negeri kami sajikan
secara lengkap. Untuk memberikan keseimbangan arti persekutuan, maka pada rubrik
ulasan kami juga sajikan artikel mengenai "Persekutuan Pribadi dengan Tuhan".
Redaksi berharap, edisi ICW kali ini dapat menambah wawasan Anda mengenai
keberadaan kelompok-kelompok persekutuan. Bahkan bukan tidak mungkin,
keberadaan mereka juga dapat menjadi inspirasi bagi Anda untuk membentuk
kelompok persekutuan di tempat Anda berada.

“

"Janganlah kita menjauhkan diri dari
pertemuan-pertemuan ibadah kita,
seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
tetapi marilah kita saling menasihati,
dan semakin giat melakukannya
menjelang hari Tuhan yang mendekat".

”

—(Ibrani 10:25)—

<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Ibrani+10:25>
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Jelajah Situs
•

Fellowship of Indonesian Christians in America (FICA)

Sesuai dengan namanya, Fellowship of Indonesian Christians in America (FICA)
merupakan sebuah persekutuan bagi orang-orang Kristen Indonesia yang berada di
Amerika. Melalui situs yang didesain ulang pada tanggal 17 Februari 2004 ini, Anda
dapat menemukan berbagai informasi mengenai FICA dan arsipnya. Selain itu terdapat
juga daftar lagu-lagu pujian. Sebagai salah satu bentuk kepedulian terhadap Indonesia,
situs ini juga menyajikan berbagai informasi mengenai pelanggaran terhadap
kebebasan beribadah bagi kaum Kristiani yang berada di Indonesia. Berbagai bahan
tersebut dapat Anda baca di:
==> http://www.fica.org/fica/
•

Indonesian Community of Archdiocese of Los Angeles (ICADLA)

Indonesian Community of Archdiocese of Los Angeles (ICADLA) merupakan salah satu
persekutuan yang dibentuk oleh orang-orang Indonesia di luar negeri. Mulai bulan
September 2001, Persekutuan Katholik ini, secara resmi menjadi bagian dari
Keuskupan Los Angeles. Selain menjadi tempat berinteraksi online antaranggota
persekutuan, keberadaan Situs ICADLA ini juga menjadi sarana untuk mengenalkan
ICADLA kepada masyarakat umum. Berbagai informasi yang ada terbagi dalam
kategori "About", "Events", "Prayer", "Groups", "Ministries", "Testimonies", "Message
Board", "Scrap Book", dan "Resources". Untuk mengetahui apa saja isi dari setiap
kategori tersebut, silakan kunjungi Situs ICADLA di:
==> http://www.mudikaic.org/
•

Joy Fellowship Indonesia

Situs Joy Fellowship Indonesia (Joy) merupakan salah satu sarana untuk mengenalkan
keberadaan persekutuan yang berasal dari kota Gudeg, Yogyakarta. Ciri khas dari Joy
ini adalah mengadakan kegiatan persekutuan dalam bahasa Inggris. Program kerja
persekutuan ini, antara lain adalah persekutuan kelompok kecil, persekutuan umum,
retreat, maupun kegiatan lainnya. Selain dapat mengenal Joy, situs ini juga
menyediakan Forum Diskusi bagi anggota Joy yang ingin mengenal Joy atau bersekutu
dalam persekutuan Joy. Nah, untuk dapat mengenal lebih dekat persekutuan Joy
langsung saja klik:
==> http://www.joyindonesia.org/
•

Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI)

Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia (LPMI) adalah salah satu organisasi
persekutuan yang memfokuskan diri pada pelayanan mahasiswa. Selain mengadakan
persekutuan dalam kelompok kecil dan kelompok besar, LMPI juga terkenal dengan
kegiatan penginjilannya melalui pemutaran film YESUS di berbagai daerah di Indonesia.
Dengan mengakses Situs LMPI ini, Anda dapat menikmati berbagai bahan-bahan
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Kekristenan yang sering dibagikan kepada anggota LPMI. Bahan-bahan tersebut,
antara lain "Artikel", "Inspirasi", "Pemuridan", maupun "Renungan". Selain itu, melalui
situs ini Anda juga dapat bersekutu dengan saudara-saudara seiman dengan
memanfaatkan fasilitas "Forum Diskusi". Dan bagi Anda yang sedang menghadapi
persoalan silakan memakai fasilitas "Prayer Request" untuk mendapat dukungan doa.
Agar tidak penasaran langsung saja klik:
==> http://www.lpmi.org/
•

Persekutuan Kristen Indonesia (PERKI) Belgia dan Luxemburg

Melalui Situs PERKI ini, Anda dapat mengenal keberadaan Persekutuan Kristen
Indonesia wilayah Belgia dan Luxemburg. PERKI sendiri sebenarnya merupakan
persekutuan Kristen yang didirikan oleh orang- orang Indonesia yang berada di wilayah
Eropa dan tersebar di berbagai negara. Saat berkunjung ke Situs PERKI, Anda bisa
menemukan informasi mengenai "Ibadah", "Agenda", "Renungan", "Buletin", "Foto",
"Pengurus", "Lokasi", dan "Komunikasi (Buku Tamu)". Untuk melihat isi dari masingmasing bagian tersebut silakan klik:
==> http://www.perki-belgia.org/
•

Persekutuan Doa Kawanan Kecil Ministry

Persekutuan Doa Kawanan Kecil Ministry merupakan sebuah kelompok persekutuan
yang didirikan pada tahun 1997 dan sekarang bernaung dalam pelayanan GBI "Kemah
Doa" Jakarta. Melalui situsnya, Anda dapat mengetahui semua informasi mengenai
Persekutuan Doa Kawanan Kecil Misnistry mulai dari profil, aktivitas kegiatan sampai
dengan dokumentasi dari berbagai kegiatan yang pernah mereka lakukan. Bahanbahan pengajaran Alkitab yang dibagikan dalam persekutuan mereka pun dapat Anda
akses melalui situs ini. Beberapa bahan pengajaran tersebut, antara lain berjudul:
"Rahasia Kerajaan Sorga", "Sejarah Gereja", "Siapakah Yehova?", dan berbagai bahan
pengajaran menarik lainnya. Selain itu, situs ini juga menyediakan berbagai kesaksian
dan artikel rohani. Bagi Anda yang ingin membacanya silakan klik:
==> http://www.kawanankecil.org/
•

PMK Hukum UGM

Awalnya, Persekutuan Mahasiswa Kristen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada
(PMK Hukum UGM) ini berupa sebuah persekutuan doa yang dibentuk pada tahun
1986. Dalam perkembangannya, pada tahun 1990 persekutuan doa ini berubah
identitasnya menjadi PMK. Situs ini dibuat bukan hanya untuk menjadi wadah informasi
mengenai sejarah dan berita kegiatan seputar PMK Hukum UGM saja. Melalui situs ini
Anda juga dapat menemukan berbagai bahan renungan, galery, milis, serta fasilitas
Shoutbox yang dapat Anda manfaatkan untuk berinteraksi dengan pengunjung lain.
Pendek kata, Situs PMK Hukum UGM diharapkan bisa menjadi media untuk bertumbuh
bersama dalam Kristus. OK! Simak informasi selengkapnya mengenai PMK Hukum
UGM dengan berkunjung ke alamat:
==> http://pmkhukumugm.or.id/
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Jelajah Situs Manca
•

The Applegate Christian Fellowship

The Applegate Christian Fellowship merupakan persekutuan orang-orang percaya di
kawasan Jacksonville, Oregon (Amerika Serikat) yang memiliki kerinduan untuk lebih
mengenal Tuhan Yesus Kristus dan mengenalkan-Nya kepada semua orang.
Persekutuan ini merupakan persekutuan interdenominasi dan tidak bergabung ke salah
satu denominasi gereja. Melalui Situs The Applegate, Anda dapat menemukan begitu
banyak informasi mengenai persekutuan ini, mulai dari siapa The Applegate, jadwal
pelayanan, hingga jadwal pertemuan mingguan yang mereka adakan. Untuk lebih
jelasnya, langsung saja buka situsnya di:
==> http://www.applegatefellowship.org/
•

Christian Military Fellowship (CMF)

Situs Christian Military Fellowship (CMF) merupakan salah satu sarana untuk menjalin
persekutuan antaranggota CMF. Namun, semua bahan-bahan maupun informasi yang
ada di situs ini tidak hanya dapat diakses oleh anggota CMF, tetapi juga oleh semua
pengunjung. Berbagai bahan-bahan kekristenan seperti artikel, renungan, bahan
pengajaran Alkitab, dan berbagai bahan lainnya dapat Anda temukan melalui situs ini.
Selain itu, melalui Situs CMF Anda juga dapat mengenal lebih dalam lagi tentang siapa
CMF sebuah organisasi Kristen yang melayani kalangan militer. OK, untuk menjawab
rasa ingin tahu Anda, langsung saja kunjungi Situs CMF di:
==> http://www.cmfhq.org/
•

Fellowship of Christian Athletes (FCA)

Salah satu organisasi persekutuan di kalangan atlet maupun pelatih Amerika Serikat
adalah The Fellowship of Christian Athletes (FCA). Melalui persekutuan yang dilakukan
oleh FCA, para anggota bukan hanya dapat belajar Firman Tuhan, tetapi juga saling
menguatkan satu dengan yang lain. Sebagai salah satu persekutuan interdenominasi,
FCA memiliki misi untuk memenangkan dunia bagi Kristus melalui pengaruh yang
dimiliki oleh para pelatih dan atlet olah raga. Selain penjelasan lebih lengkap mengenai
FCA, melalui situs ini Anda juga dapat menemukan berbagai berita mengenai FCA dan
artikel mengenai kekristenan dalam dunia olah raga. Nah, untuk lebih jelasnya langsung
saja klik:
==> http://www.fca.org/
•

Orthodox Christian Fellowship (OCF)

Situs Orthodox Christian Fellowship (OCF) menyediakan informasi mengenai OCF.
Secara ringkas, OCF merupakan Pan-Orthodox dari para pelajar dan pemuda di
perguruan tinggi maupun universitas, yang memiliki visi untuk mendukung persekutuanpersekutuan Kristen yang ada di kampus. Informasi mengenai siapa OCF, program,
kegiatan, bahan-bahan kekristenan, maupun pendaftaran menjadi anggota OCF bisa
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diakses melalui Situs OCF di alamat:
==> http://www.ocf.net/
•

Way 2 Hope

Way 2 Hope merupakan sebuah situs yang dikembangkan oleh E-Home Fellowship
(EHF) sebuah organisasi non-profit yang melakukan kegiatan persekutuan secara
online. Situs ini menyediakan berbagai artikel-artikel rohani maupun link ke situs-situs
rohani lainnya. Selain itu, melalui situs ini Anda juga dapat berbagi pokok doa dengan
pengunjung lainnya maupun menemukan berbagai artikel berharga mengenai
kekristenan atau bergabung dengan tim doa mereka. Anda juga dapat berinteraksi
dengan pengunjung lain, seperti layaknya sebuah persekutuan dengan memanfaatkan
Bulletin Board (forum diskusi) yang disediakan. OK, jika Anda ingin bergabung,
langsung saja klik:
==> http://www.way2hope.org/

Get the Fresh
Cerita Kristen
http://www.cerita-kristen.com/
Jika Anda dulu merupakan pengunjung setia Situs Cerita Kristen, maka Anda pasti tahu
bahwa dalam beberapa bulan terakhir, situs ini tidak dapat diakses. Hal ini terjadi
karena permasalahan pada server yang dipakai sebagai hosting dari situs ini.
Permasalahan tersebut mengakibatkan kerusakan pada database yang berimbas pada
hilangnya arsip cerita dan daftar anggota. Setelah melalui kerja keras, akhirnya pada
bulan Agustus ini Situs Cerita Kristen sudah dapat diakses kembali. Puji Tuhan!
Melalui situs ini, berbagai tulisan dapat Anda nikmati. Kini tulisan tersebut, terbagi
dalam topik "Artikel", "Cerita", "Kesaksian", dan "Cerita Lainnya". Selain membaca,
Anda juga dapat mengirimkan tulisan Anda untuk dimuat dalam situs ini. Hal ini akan
sangat membantu, mengingat belum banyaknya tulisan yang dimuat di situs ini. Selain
itu, dengan melakukan hal tersebut, Anda juga akan membantu moderator (Jack_12)
yang saat ini bekerja sendiri. Nah, tunggu apa lagi segera kunjungi kembali Situs Cerita
Kristen dan kirimkan berbagai tulisan Kristiani yang Anda miliki kepada situs ini.
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
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Perkantas

Perkantas (Persekutuan Antar Universitas) merupakan salah satu organisasi
persekutuan yang khusus melayani mahasiswa. Keberadaan milis Perkantas ini
merupakan salah satu sarana komunikasi bagi para anggota Perkantas yang saat ini
tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Melalui milis ini Anda dapat mengenal
keberadaan Perkantas dan aktivitas pelayanannya, serta berbagi pengalamanpengalaman rohani dengan sesama anggota milis. Nah, tunggu apa lagi. Silakan
bergabung dengan milis ini dan silakan berbagi berkat.
==> <perkantas-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <perkantas@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]
==> http://groups.yahoo.com/group/perkantas/ [Arsip]

Milis Publikasi
Sejenak Bijak
Dengan berlangganan milis publikasi Sejenak Bijak, maka Anda akan mendapatkan
kiriman cerita pendek, renungan, maupun pokok-pokok doa Kristiani dari berbagai
sumber. Selain itu, Anda juga bisa mengirimkan berbagai bahan Kekristenan kepada
moderator, yang untuk selanjutnya dapat diteruskan kepada semua anggota milis.
Sebagai milis publikasi, maka moderator dari milis ini hanya akan mengirimkan bahan
yang belum pernah dikirimkan ke semua anggota milis sebelumnya. Nah, bagi Anda
yang sedang mencari berbagai bahan rohani untuk keperluan pelayanan maupun
sekadar menyegarkan rohani Anda, silakan bergabung dengan milis ini.
==> <sejenakbijak-subscribe@yahoogroups.com> [Belangganan]
==> <sejenakbijak-owner@yahoogroups.com> [Moderator]
==> http://groups.yahoo.com/group/sejenakbijak/ [Arsip]
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DUNIA INTERNET

Pada akhir bulan Maret 2004 lalu, Google mengumumkan layanan baru mereka yaitu
Gmail, sebuah layanan email dengan kapasitas 1 Gigabyte (1000 Megabyte). Besarnya
kapasitas email yang diberikan secara gratis oleh penguasa search engine dunia cyber
ini, tentu saja langsung menjadi bahan perbincangan yang cukup seru dalam berbagai
milis, forum diskusi, chatting, atau di mana saja para netter (pengguna internet) sering
berkumpul.
Apa yang dilakukan oleh Google dengan Gmailnya boleh dibilang menjadi suatu kejutan
baru dalam dunia internet, khususnya bagi para pecinta email. Selama ini, para netter
hanya dapat bermimpi untuk memiliki email gratis dengan kapasitas 50 MB. Pada
kenyataannya, tidak ada satu pun situs penyedia email gratis (yang dikerjakan secara
serius) rela memberikan mailbox dengan kapasitas sebesar itu kepada semua usernya
secara gratis. Yang terjadi, justru beberapa situs penyedia email gratis terpaksa
menurunkan kapasitas email untuk user atau menutup layanan email gratisnya dan
memaksa user membayar sejumlah uang tertentu agar mereka dapat tetap mengakses
email mereka di situs tersebut. Sedangkan yang dilakukan oleh Gmail pemain baru
dalam dunia email justru menyediakan 1 Gigabyte secara gratis kepada usernya.
Kapasitas ini setara dengan 500 account email di Hotmail yang hanya mengijinkan user
memiliki 2 MB gratis.
Email dengan kapasitas besar lainnya
Besarnya kapasitas yang disedikan oleh Gmail ini juga ikut mempengaruhi beberapa
situs penyedia e-mail gratis untuk menaikkan kapasitas mailbox bagi usernya. Salah
satunya ialah Yahoo. Sebagai salah satu penyedia email gratis tertua, Yahoo yang dulu
merupakan 'saudara' Google, akhirnya menaikkan kapasitas mailbox untuk usernya dari
4 Mb menjadi 100 Mb secara gratis. Sementara itu di Indonesia, ada juga situs hasil
karya anak Indonesia yang menyediakan email gratis dengan kapasitas 1 Gigabyte.
Alamat situs tersebut adalah:
==> http://mail.benhard.or.id:32000/mail/
Selain itu, beberapa situs lainnya yang menyediakan kapasitas besar secara gratis bagi
anggotanya adalah:
Cashette (25 MB)
==> http://www.cashette.com/ (25 MB)
Hello Kitty (25 MB)
==> http://www.hellokity.com
Sandiego Mail (50 MB)
==> http://www.sandiego.com/email_intro.jsp (50 MB)
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Keuntungan yang dimaksud di sini adalah keuntungan bagi pengguna. Sebab, bagi
penyedia tentu mereka harus menyediakan anggaran yang cukup banyak (jika
pemasukan iklan tidak memenuhi) untuk biaya perawatan server maupun infrastruktur
pendukung lainnya. Bagi pengguna, selain dapat menampung ribuan bahkan sampai
ratusan ribu email, besarnya kapasitas ini juga dapat menjadi salah satu media
penyimpan file online paling bagus. Apalagi saat ini sangat sulit untuk mencari situs
penyedia disket online (penyimpanan file secara online) yang memberikan kapasitas
besar sekaligus gratis bagi para anggotanya.
Menyimpan file di email tidaklah sesulit yang di bayangkan. Anda cukup meng-attach
(menyertakan) file yang Anda inginkan kemudian mengirimkannya ke email Anda
sendiri. Agar file-file yang Anda simpan tampak rapi dapat Anda kelompokkan ke dalam
folder-folder yang dapat Anda buat sendiri.
Hanya saja sebagai pengingat tujuan utama e-mail ialah sebagai alat berkirim pesan
bukan sebagai media untuk menyimpan file.
[Dari berbagai sumber]

Lain-Lain
Selain melakukan persekutuan dengan saudara-saudara seiman, sebagai anak Allah
kita juga dituntut untuk melakukan persekutuan pribadi dengan Tuhan. Persekutuan
pribadi ini akan membuat kita lebih dekat dengan-Nya, sehingga kita dapat mengerti
kehendak-Nya dalam hidup kita. Berikut, Redaksi sajikan sebuah artikel mengenai
"waktu teduh" sebagai salah satu bentuk persekutuan pribadi dengan Tuhan.

Persekutuan Pribadi Dengan Tuhan

“

"Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, Ia bangun dan pergi keluar. la pergi ke
tempat yang sunyi dan berdoa di sana."

”

—(Markus 1:35)—

Setiap orang yang percaya pada Yesus Kristus dan menerima Dia sebagai Juruselamat
pribadi, merupakan cabang dari Pokok Anggur yang benar (Yohanes 15:15). Cabang
yang menempel pada pokok anggur akan mendapat aliran bahan makanan terusmenerus, sehingga berbuah lebat. Apa akibatnya bila cabang tersebut tidak menempel
atau dipotong dari pokok anggurnya? Cabang tersebut akan layu, daunnya menguning,
dan kemudian mati kekeringan. Cabang yang menempel pada pokok angggur
merupakan gambaran mengenai pentingnya hubungan pribadi kita dengan Allah setiap
hari. Persekutuan ini akan memberikan makanan dan kekuatan bagi kita untuk
bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan ini.
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Apakah Waktu Teduh itu?

Waktu teduh adalah waktu khusus yang disediakan bagi Tuhan setiap hari. Dalam
waktu teduh ini, kita "bertemu" dengan Tuhan, berbicara dengan-Nya dalam doa,
membaca, merenungkan, dan melakukan apa yang akan dikatakan-Nya melalui
Firman-Nya.
Waktu teduh merupakan kesempatan bagi kita untuk merenungkan keberadaan Allah
dan hubungan pribadi kita dengan-Nya. Waktu teduh merupakan respon kita terhadap
kerinduan Allah untuk bersekutu dengan anak-anak-Nya. Waktu teduh adalah
persekutuan yang indah dengan Tuhan setiap hari, dan merupakan bentuk penyerahan
diri setiap hari kepada Tuhan.
Mengapa kita perlu waktu teduh?
Ada lima alasan mengapa kita perlu mengadakan waktu teduh.
1. Teladan dari Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus menunjukkan, betapa Dia menikmati persekutuan dengan BapaNya. Meskipun Tuhan Yesus amat sibuk hari sebelumnya, tetapi keesokan
harinya Dia bangun pagi-pagi dan menyediakan waktu bagi Bapa-Nya (Markus
1:21-37). Jika Yesus saja memerlukan waktu teduh, apalagi kita.
2. Tuhan merindukan persekutuan dengan kita.
Ini adalah suatu hal yang luar biasa, bahwa Pencipta langit dan bumi benarbenar menginginkan persekutuan dengan ciptaan-Nya. Tuhan merindukan kita,
seperti seorang ibu yang merindukan anaknya yang sedang menuntut ilmu jauh
darinya.
3. Tanpa waktu teduh yang teratur, kita tidak dapat bertumbuh dalam iman.
Orang-orang saleh yang dipakai Tuhan dari abad ke abad, semuanya
mempunyai waktu teduh yang teratur, misalnya Daud (Mazmur 5:4), Daniel
(Daniel 6:11), dll.
4. Waktu teduh mengoreksi kehidupan kita.
Pembacaan dan perenungan terhadap Firman Tuhan pada waktu teduh akan
membuka aspek-aspek kehidupan kita, dan memahami standar kerohanian yang
dituntut oleh Allah: Bagaimana kehidupan Kristen yang berkenan, apa yang
harus saya lakukan, dil.
5. Waktu teduh membuat kita peka.
Hubungan pribadi yang akrab dengan Dia akan menimbulkan kepekaan di dalam
diri kita terhadap kehendak-Nya. Kepekaan dan pemahaman akan kehendak
Allah akan menghasilkan perubahan sikap, karakter, dan penempaan diri dalam
kehidupan sehari-hari.
Kapan waktu teduh dilakukan?
Hubungan seorang anak dan orangtuanya dimulai saat anak tersebut masih kecil,
bahkan ketika anak tersebut masih di dalam kandungan. Sejak kita menerima Dia
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sebagai Juruselamat pribadi kita, hubungan pribadi kita dengan-Nya melalui waktu
teduh merupakan sesuatu yang alami dan sangat kita butuhkan. Apakah waktu teduh
harus dilakukan pada pagi hari? Tuhan Yesus sendiri tidak pernah mengatakan bahwa
waktu teduh harus dilakukan pada pagi hari, walaupun Dia melakukannya pada pagi
hari (Markus 1:35). Yang lebih penting adalah bagaimana kita memiliki dan
mengkhususkan waktu tertentu untuk waktu teduh.
Saran-saran praktis untuk berwaktu teduh

1. Sediakan waktu yang teratur setiap hari. Sebaiknya pada pagi hari sebelum kita
memulai kegiatan hari itu. Mulailah dengan 15 menit. Sesudah kebiasaan itu
tertanam, sediakanlah waktu yang lebih lama.
2. Carilah tempat yang tenang, hindari suara-suara yang dapat mengganggu,
misalnya suara radio, tape recorder, dll.
3. Tenangkan hati dan nantikan kehadiran Tuhan. Tujuan waktu teduh adalah untuk
memenuhi kebutuhan kita akan Tuhan, mengisi "tangki" rohani kita sebelum
perjalanan pada hari itu dimulai.
4. Bacalah Alkitab dengan mengikuti buku penuntun seperti Renungan Harian,
Santapan Harian, Saat Teduh, dll. yang dapat Anda peroleh di toko-toko buku
Kristen. Atau renungkanlah satu bagian dari Alkitab selama satu minggu,
Misalnya Matius 5-7, Yohanes 15, 17, dll.
5. Tanyakan pada diri kita pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:
o Adakah Firman Tuhan hari ini berbicara tentang sifat-sifat Allah, hubungan
kita dengan-Nya atau hubungan kita dengan sesama?
o Apakah hal-hal praktis yang harus saya ingat dan taati sepanjang hari ini
dan hari-hari selanjutnya?
o Adakah sifat-sifat buruk dan dosa yang harus saya buang?
o Apakah bagian Alkitab ini memberikan suatu teladan kepada kita dalam
menghadapi kehidupan?
o Apakah bagian Alkitab ini memberi peringatan atau larangan tertentu
kepada kita?
o Tindakan-tindakan konkret apa yang harus saya lakukan?
6. Tulis dalam buku khusus apa yang Tuhan ajarkan setiap hari. Catatan khusus ini
membantu kita untuk mengingat kembali dan meneguhkan apa yang yang telah
kita dapat pada waktu teduh. Catatan ini juga membantu kita saat mengevaluasi
diri.
7. Doakan apa yang telah kita dapatkan melalui waktu teduh hari itu, juga bawa
dalam doa segala tindakan konkret yang akan kita lakukan hari itu dan
serahkanlah diri kita pada pimpinan Tuhan.
8. Biasakan untuk mengevaluasi setiap hari (sebelum tidur atau keesokan harinya)
apa yang Tuhan lakukan dalam diri kita. Evaluasi akan membantu kita melihat
sejauh mana kita telah melakukan perintah-Nya, dan menyerahkan segala
kelemahan kita kepada-Nya.
Sumber:
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Surat Anda
Dari: Ridwan Napitupulu <Ridwan_Napitupulu@>
>Bapak redaksi ICW yang terhormat.
>Terima kasih info ini, begitu juga dengan Address Situs-situs yang
>dikirimkan utk dapat kami melihat informasi lain.
>Apakah redaksi ICW juga mempunyai Situs untuk mendapatkan lowongan
>pekerjaan, membantu teman, anggota yang ingin mencari suasana lain.
>terima kasih sebelumnya.
>regards,
>rn
Redaksi:
Shallom Sdr. Ridwan Napitupulu, Kami senang mendengar bahwa terbitan-terbitan ICW
dapat membantu Anda untuk mendapatkan informasi yang sedang Anda butuhkan.
Beberapa informasi mengenai lowongan pekerjaan bisa Anda dapatkan melalui:
•
•
•
•
•

Karir.com
==> http://www.karir.com/
Lowongan Glorianet
==> http://www.glorianet.org/lowongan/
Peluang Karier Sahabat Surgawi
==> http://www.sahabatsurgawi.net/
Karier/Lowongan Christian Media Network (CMN)
==> http://www.cmn1.com/
Kalau ingin melayani, YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) juga masih membuka
lowongan:
==> http://www.sabda.org/ylsa/berita/mei_2004#lowongan

Kiranya informasi ini dapat membantu Anda.<include> </include>
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Salam Kasih
Shallom sobat ICW,
Musik rohani telah akrab mewarnai hari-hari sebagian besar orang Kristen, karena
musik merupakan salah satu sarana untuk memuji Tuhan. Saat ini, musik rohani telah
mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik dari segi kuantitas maupun
kualitasnya. Dari segi kualitas, khususnya melihat dari sarana dan prasarana media
yang digunakan, pelayanan musik rohani tidak kalah maju dibandingkan dengan musik
sekuler. Bagaimana dengan pelayanan musik rohani lewat media internet?
Bagi Anda yang senang bergelut dalam dunia musik, atau hanya sekedar menjadi
pendengar saja, ICW edisi kali ini hadir khusus untuk Anda, karena tema yang dibahas
adalah tentang "MUSIK". Berbagai situs maupun milis yang menyajikan informasi
berharga seputar musik rohani, kami tampilkan pada edisi ini. Pada rubrik ULASAN,
kami sajikan ulasan mengenai "Lagu Pujian Hari Paskah" yang diciptakan oleh Charles
Wesley. Tidak hanya itu saja, pada rubrik INTERMEZZO, Redaksi juga hadirkan
tulisannya mengenai bagaimana mempelajari musik melalui internet.
Selain dapat menambah wawasan pembaca mengenai musik Kristen, Redaksi
berharap sajian ICW kali ini juga dapat mendorong semangat pembaca untuk terus
memuji Tuhan dan menjadikan musik sebagai sarana untuk mewartakan kemuliaanNya dan menjangkau jiwa-jiwa yang masih terhilang bagi Kerajaan-Nya.

“

"Mereka menyaringkan suara dengan nafiri, ceracap dan alat-alat musik sambil
memuji TUHAN dengan ucapan: "Sebab Ia baik! Bahwasanya untuk selamalamanya kasih setia-Nya."
—(2 Tawarikh 5:13b)—

<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=2Tawarikh+5:13>
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Jelajah Situs
•

Contemporary Christian Music Indonesia (CCMI)

"Tempat musik yang membawa kehidupan" itulah motto dari Situs Contemporary
Christian Music Indonesia atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan Situs
Musik Kristen Kontemporer. Melalui situs ini, Anda dapat menemukan berbagai infomasi
mengenai musik Kristen Kontemporer, baik dari dalam maupun luar negeri. Informasi
yang di sajikan berupa artikel, review kaset, dan profil grup musik Kristen. Selain itu,
Anda juga dapat mendengarkan sampel MP3 atau membeli kaset dari penyanyi Kristen
idola Anda. Nah, bagi Anda yang ingin tahu lebih dekat mengenai musik Kristen
Kontemporer, silakan kunjungi situs ini di:
==> http://www.ccmindonesia.com/
•

Indonesian Christian Midi Songs (ICMS)

Hampir semua halaman dari Situs Indonesian Christian Midi Songs ini dihiasi dengan
background musik berformat midi. Dengan kata lain, Anda dapat mendengarkan musik
midi ketika Anda sedang menjelajahi situs ini. Situs yang memiliki slogan
"Memberitakan Injil melalui Musik" ini menyediakan begitu banyak midi lagu-lagu rohani
beserta teks lagunya yang dapat Anda download dan gunakan untuk keperluan
pelayanan atau hanya untuk didengarkan saja. Sambil mendengarkan musik dari situs
ini, Anda juga dapat membaca berbagai artikel rohani yang dipasang di situs ini. Bagi
Anda yang memiliki koleksi midi rohani karya orang lain atau karya Anda sendiri, silakan
kirimkan ke situs ini agar dapat menjadi berkat bagi orang lain. Nah, langsung saja
berkunjung ke situs ini!
==> http://icms.cjb.net/
•

Indonesian Music-Ministry Community (IM-MC)

Bagi Anda penggemar musik rohani maupun yang sedang belajar mengenai musik
rohani, tidak ada salahnya untuk mengunjungi Situs Indonesian Music-Ministry
Community (IM-MC). Sebab situs ini menyediakan berbagai pelajaran maupun
informasi berharga mengenai musik terutama dalam hubungannya dengan pelayanan
Kristiani. Berbagai pelajaran maupun artikel tersebut disajikan dengan gaya bahasa
yang sederhana, sehingga dapat dipahami oleh semua orang yang membacanya.
Selain itu, situs ini juga menyediakan milis yang berguna sebagai sarana berinteraksi
bagi siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai berbagai teknik dalam
bermain musik. Agar tidak penasaran, langsung saja kunjungi situsnya.
==> http://www.im-mc.com/
•

Kidung Surgawi

Situs Kidung Surgawi merupakan sebuah situs yang berisi kumpulan lagu-lagu rohani
yang disajikan dalam dalam format asf. Dengan demikian, Anda hanya dapat
mendengarkan musik ini, jika Anda online. Berbagai musik yang ada, dikelompokkan
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menurut album kaset yang telah beredar di toko-toko musik rohani. Album tersebut,
seperti "More of You (Robert dan Lea)", "The Best of Franky Sihombing", "Masa
Penuaian", dan berbagai album lainnya. Untuk dapat mendengarkan, silakan klik:
==> http://kidungsurga.tripod.com/
•

Lirik dan Musik Rohani GBI on The Rock

Berbagai lirik dan musik rohani juga dapat Anda temukan melalui Situs Gereja Bethel
Indonesia Jemaat on The Rock (GBI on The Rock). Lirik yang ditawarkan situs ini cukup
lengkap dan dikategorikan berdasarkan abjad dari A sampai Z. Beberapa lagu
dilengkapi dengan musik midinya dan beberapa yang lain juga dilengkapi dengan chord
yang akan memenolong Anda untuk memainkan lagu tersebut. Kumpulan lirik dari
berbagai lagu rohani tersebut dapat Anda temukan di bagian "Lirik dan Musik" atau
dapat langsung Anda buka di:
==> http://www.gbiontherock.com/music.asp
•

Midi dan Ringtone Rumah Doa Segala Bangsa

Selain menyediakan berbagai artikel Kristiani (beberapa di antaranya merupakan artikel
musik), Situs Rumah Doa Segala Bangsa (RDSB) juga menyediakan berbagai file lagulagu pujian dalam format midi. Koleksi midi yang dikelompokkan dengan rapi
berdasarkan abjad tersebut, terdiri dari lagu pujian Indonesia dan lagu pujian dalam
bahasa Inggris. Ada beberapa midi yang memiliki judul sama, tetapi jenis musiknya
berbeda. Sebagai contoh, ada midi Amazing Grace versi pop dan versi jazz. Selain
menyediakan musik dalam format midi, Situs RDSB juga menyediakan ringtone rohani.
Untuk dapat men- download file tersebut, Anda terlebih dulu harus terdaftar sebagai
anggota. Berbagai midi maupun ringtone ini dapat Anda akses melalui menu "Midi dan
Ringtone", yang dapat Anda lihat di:
==> http://rdsb.org/modules.php?name=Downloads
•

Musik dan Lagu Pemuda Kristen

"Musik dan Lagu" merupakan salah satu ruang yang disediakan oleh Situs Pemuda
Kristen untuk menyajikan berbagai musik dan lagu Kristiani. Tidak seperti situs-situs lain
yang hanya menyediakan teks lagu beserta filenya (midi maupun MP3), Situs Pemuda
Kristen juga menyediakan ulasan berkaitan dengan lagu yang disajikan. Beberapa judul
lagu yang dapat Anda dengar dan baca teks beserta ulasannya, antara lain: "Amazing
Grace", "How Can It Be", "O Holy Night", dan "Near to the Heart of God". Selain itu,
melalui situs ini, Anda juga dapat membaca ulasan mengenai beberapa pencipta lagu
rohani terkenal yaitu "Fanny Crosby" dan "Isaac Watts". Berbagai ulasan tersebut dapat
Anda baca di:
==> http://www.pemudakristen.com/musik_lagu/
•

Pelopor
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Sesuai dengan judulnya, yaitu "Sumber Polyphonic Ringtones dan Midi Files", Situs
Pelopor menyediakan berbagai musik rohani dalam format midi. Uniknya, file tersebut
dapat Anda download secara gratis melalui handphone Anda dan dijadikan ringtone
polyponic. Selain itu, situs ini juga menyediakan berbagai artikel maupun tutorial
menarik mengenai musik dalam format midi. Beberapa di antaranya yaitu "Kursus
Membuat Nada Dering Polyphonic Midi", "Kursus Musik dengan Teknologi Midi
(Komputer)", "Kuasa di dalam Pujian", dan berbagai informasi lainnya. Nah, langsung
saja kunjungi:
==> http://www.pelopor.com/
•

Situs Musik Kristen Lainnya

Selain situs-situs di atas, ada begitu banyak situs Kristen yang menyediakan berbagai
bahan maupun informasi mengenai musik Kristen. Beberapa di antaranya yaitu:
Kidung Com
==> http://www.kidung.com/
Lagu dan Pujian Pondok Renungan
==> http://www.pondokrenungan.com/lagu.php
Lagu Kristen Online
==> http://www.kristenonline.com/lagu/index.htm
Musik GPdI Online
==> http://www.gpdi-online.org/wmview.php?ArtCat=6
Nyanyikanlah Kidung Baru (NKB) GKI
==> http://www.gki.or.id/nkb.htm
Pujian Sahabat Surgawi
==> http://www.sahabatsurgawi.net/pujian/arsip.html

Jelajah Situs Manca
•

Christian Music About

Bagi Anda yang sedang mencari berbagai bahan maupun informasi mengenai musik
Kristen, tidak ada salahnya berkunjung ke Situs Christian Music yang merupakan
bagian dari Situs About. Situs Christian Music menyediakan begitu banyak informasi
dan bahan- bahan mengenai musik Kristen. Selain berita dan artikel mengenai musik
rohani, situs ini juga menyediakan lirik lagu, jadwal kegiatan musik rohani, profil artis,
tangga nada lagu rohani, dan berbagai informasi lainnya. Anda juga dapat berinteraksi
dengan para pecinta musik rohani lainnya dengan memanfaatkan media Forum Diskusi.
==> http://christianmusic.about.com/
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Christian Music Planet

Christian Music Planet merupakan sebuah majalah musik Kristen yang mengulas beritaberita seputar dunia musik Kristen. Informasi yang dapat Anda temukan melalui situs
yang merupakan arsip dari majalah Christian Music Planet, antara lain berita maupun
ulasan mengenai musisi Kristen dan kegiatannya serta berbagai artikel mengenai musik
Kristen. Selain itu, situs ini juga menyediakan link ke stasiun radio rohani yang dapat
Anda dengarkan sambil Anda berselancar di dunia maya. Nah, untuk membaca isi dari
situs ini, silakan kunjungi:
==> http://www.christianmusicplanet.com/
•

Higher Praise

Fokus dari Situs Higher Praise adalah meyediakan berbagai bahan dan informasi
seputar khotbah dan musik Kristen. Berbagai bahan mengenai musik Kristen yang
dapat Anda temukan di sini adalah "Lyrics and Chord Charts", "Midi files", "Youth
Music", dan "Praise and Worship Music". Selain itu, melalui situs ini, Anda juga dapat
menyaksikan video klip dari berbagai musik Kristen. Untuk dapat melihat video klip
tersebut, maka program Real Player harus sudah ter-install dalam komputer Anda. Jika
Anda belum memiliki program tersebut, silakan download softwarenya secara gratis dari
situs ini. Nah, tunggu apalagi ... segeralah berselancar!
==> http://www.higherpraise.com/
•

Today Christian Music

Situs Today Christian Music merupakan salah satu situs yang menyediakan lirik lagulagu rohani dari para musisi Kristen. Kumpulan lirik tersebut dikemas berdasarkan nama
penyanyi maupun grup band yang membawakan lagu tersebut. Beberapa di antaranya
adalah: "Audio Adrenaline", "DC Talk", "Darlene Zschech", "Jars of Clay", "Petra",
"Stacie Orrico", "Sixpence None the Richer", dan beberapa musisi Kristen lainnya.
Selain itu, situs ini juga menyediakan biografi dan wawancara dari beberapa musisi
rohani. Untuk membaca isi dari situs ini, silakan klik:
==> http://www.todayschristianmusic.com/
•

Situs-situs Musisi Kristen

Saat ini, Anda dapat mengenal lebih dekat musisi Kristen idola Anda dengan membuka
situs mereka. Beberapa di antaranya tidak hanya berisi biodata maupun jadwal kegiatan
mereka, tetapi juga diisi dengan berbagai artikel seputar musik sebagai media
pelayanan. Nah, berikut kami sajikan beberapa situs dari musisi Kristen yang sudah
tidak asing bagi Anda.
DC Talk
==> http://www.dctalk.com/
==> http://www.dctalksolo.com/
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Hillsong Music
==> http://www.hillsong.com/hma/
Petra
==> http://www.petrarocksmyworld.com/
Payable On Death (POD)
==> http://www.payableondeath.com/
Ron Kenoly
==> http://www.ronkenoly.org/

Get the Fresh
Salibnet Ministries
http://www.salib.net/
Situs Salibnet merupakan wahana untuk mewartakan karya penebusan Kristus atas
umat manusia. Situs yang dibangun dengan memakai sistem PHP-Nuke ini menyajikan
berbagai tulisan kristiani yang akan menolong Anda untuk semakin mengenal dan
memuliakan Kristus. Berbagai tulisan tersebut, dikemas dalam topik "Renungan",
"Kesaksian", dan "Ilustrasi". Selain itu, ada juga tulisan mengenai internet dan komputer
yang dikelompokkan dalam topik "Freeware", dan "Komputer dan Internet". Bagi Anda
yang gemar menulis, tidak ada salahnya bergabung dengan Situs Salibnet Ministries
agar dapat mengirimkan tulisan Anda untuk dimuat dan menjadi berkat bagi orang lain.
Tulisan yang dimuat adalah seputar teknologi dan kehidupan kristiani. Silakan
berkunjung dan bergabung dengan situs ini!
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
Musik Kristen Kontemporer
•

Grup Musik Kristen Kontemporer merupakan sebuah milis diskusi bagi siapa saja yang
ingin berbagi pengalaman maupun mengetahui lebih banyak mengenai Musik Kristen
Kontemporer. Dengan bergabung bersama milis ini, Anda juga akan mendapatkan
berbagai informasi, seperti resensi album, ringtones, artikel, maupun berbagai tips
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untuk bermusik dan pelayanan. Jika Anda termasuk penggemar musik, silakan
bergabung dalam milis yang sudah berdiri sejak tanggal 4 November 2001 ini.
==> <musikkristenkontemporer-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <musikkristenkontemporer@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]
==> http://groups.yahoo.com/group/musikkristenkontemporer/ [Arsip]

Milis Publikasi
Christian Music Today
Situs Christianity Today menyediakan sebuah milis publikasi "Christian Music Today"
yang khusus membahas mengenai musik Kristen. Milis berbahasa Inggris ini akan
mengirimkan email dalam bentuk HTML setiap minggunya, berisi berbagai informasi
terbaru mengenai musik Kristen, ditujukan untuk mereka yang melayani Tuhan melalui
musik. Dapatkan berbagai informasi tersebut dengan berlangganan milis ini.
==> <join-music-html@lists.christianitytoday.com> [Bergabung]
==> http://www.christianitytoday.com/music/ [Situs]
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DUNIA INTERNET

Internet merupakan surga bagi para penggemar musik. Berbagai bahan maupun
informasi mengenai musik, dapat Anda temukan dengan menjelajahi dunia internet.
Sudah menjadi hal umum, jika banyak yang lebih suka mencari berbagai file musik
berformat MP3 maupun midi melalui media internet. Bahkan beberapa situs search
engine besar tingkat internasional pun sudah menyediakan satu bagian yang akan
menolong orang untuk mempermudah pencarian MP3 yang diingini. Namun, tahukah
Anda, selain bisa mendapatkan berbagai file musik (baik MP3, midi, WMA, maupun tipe
file lainnya), melalui internet Anda juga dapat menemukan bahan-bahan untuk belajar
musik.
Jika Anda mencoba untuk memasukkan kata kunci "learn music" melalui situs search
engine, maka Anda akan menemukan puluhan, bahkan ratusan situs yang siap
membantu Anda untuk belajar musik. Ada beberapa keuntungan yang bisa Anda
dapatkan saat Anda mencari berbagai bahan pelajaran mengenai musik di internet.
1. Gratis
Tidak semua situs menyediakan bahan-bahan pelajaran secara gratis, tetapi
hanya dengan menambahkan kata "free" pada kata kunci yang Anda cari, maka
deretan situs yang menyajikan bahan-bahan pelajaran dapat Anda akses dengan
gratis. Jika perlu, Anda dapat mencetak bagian-bagian yang penting, kemudian
dijilid menjadi buku. Lebih efisien bila dibandingkan dengan membeli buku, kan?
2. Mudah Dicari
Anda cukup tersambung dengan internet atau pergi ke warnet, lalu membuka
salah satu search engine terkenal dan memasukkan kata kunci yang tepat
seperti "free learn music", "free play guitar", atau "free learn piano". Setelah itu,
berbagai situs yang berisi kata kunci yang Anda masukkan tersebut akan muncul
dan siap untuk Anda akses.
3. Dipandu oleh Tentor Berpengalaman
Jika Anda beruntung, maka Anda dapat menemukan situs yang dikelola atau
menghadirkan musisi terkenal sebagai penulis bahannya. Jika Anda ingin
berkonsultasi mengenai musik, Anda tinggal mengirimkan email kepada mereka
dan menunggu balasannya.
4. Bahan terus Di-update
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Salah satu kelebihan dari situs pelajaran bermain musik melalui internet adalah
update bahan dilakukan secara berkala. Hal ini akan menolong Anda untuk
menemukan informasi (baik tips maupun trik) terbaru seputar bermain musik.
Berikut beberapa situs yang menyajikan berbagai bahan pelajaran mengenai musik:
Christian Guitar Resources
==> http://www.christianguitar.org/
Classical Guitar Free Online Lessons
==> http://www.classic-guitar.com/
Harmonica Country
==> http://www.harmonicacountry.com/
Learn Piano Online
==> http://www.learnpianoonline.com/
Lesson Central
==> http://www.visionmusic.com/
Online Piano Lessons
==> http://www.gopiano.com/
[Dari berbagai sumber]

Lain-Lain
Lagu Pujian Hari Paskah
"Kristus bangkitlah sudah, Haleluya! Bumi, surga soraklah, Haleluya! Malak, insan
bergemar, Haleluya! Sambut Raja yang besar: Haleluya!"
Lagu di atas merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh Charles Wesley (17071788), seorang tokoh musik rohani yang hingga saat ini, lagu-lagunya masih
dinyanyikan di beberapa gereja.
Charles Wesley lahir di Inggris pada tahun 1707. Kehidupan Charles Wesley tidak dapat
lepas dari Kitab Suci dan Kidung Rohani. Suatu hari, ketika dia mulai menciptakan lagu
pujian, seringkali dia memasukkan kutipan ayat-ayat dari Alkitab dan memakai istilahistilah yang terdapat di Alkitab ke dalam syair lagunya. Bahkan, pernah dikatakan
bahwa dia berhasil menulis lagu berdasarkan 61 dari 66 kitab di dalam Alkitab! Bapa
kebangunan rohani pendiri aliran Methodist ini sungguh mengagumkan. Belum lagi,
ditambah dengan prestasinya dalam menuliskan 6.500 lagu pujian sepanjang hidupnya.
Suatu prestasi yang sukar ditandingi oleh penulis pujian lainnya.
192

ICW 2004

Charles Wesley menciptakan lagu pujian, yang berjudul "Christ The Lord is Risen
Today", tepat satu tahun setelah dia dan kakaknya mengalami suatu pengalaman
pertobatan yang sangat menyentuh hati di Aldersgate Hall, London, Inggris. Selama
lebih dari dua abad, umat Kristen di seluruh dunia telah menyanyikan pujian ini sebagai
salah satu pujian Paskah yang paling populer. Sama seperti hasil karya Charles
lainnya, lagu ini pun diambil dari 1 Korintus 15:55, yang berbunyi: "Hai maut di manakah
kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu?"
Salah satu alasan mengapa lagu ini demikian digemari adalah karena melodinya yang
menggerakkan hati dan karena seruan "Haleluya!" di setiap akhir barisnya. Namun,
Charles Wesley sendiri tidak merasa pernah menuliskan kata "Haleluya", bahkan
mungkin tidak mengenal lagu pujian tersebut pada versi sekarang ini. Mengapa? Salah
satu penyebabnya adalah karena John Wesley (kakak Charles Wesley) tidak jadi
memasukkan lagu Paskah karangan adiknya ini dalam koleksi hasil karya Charles
Wesley yang disusunnya. Syair ini rupanya terlupakan begitu saja. Tetapi, bertahuntahun kemudian, seorang redaktur buku nyanyian yang lain (nama orang tersebut tidak
dikenal), menemukan syair lagu pujian ini dan sangat menyukainya. Timbullah gagasan
dalam benak redaktur itu untuk mencocokkan syair lagu Paskah ini dengan sebuah lagu
kuno.
Melodi lagu ini, mula-mula diterbitkan dalam suatu kumpulan nyanyian rohani pada
tahun 1708. Judul buku tersebut adalah Lyra Davidica (Kecapi Daud). Tetapi ada satu
persoalan, jika syair karangan Charles Wesley akan dicocokkan dengan lagu kuno dari
Lyra Davidica itu: Kata-katanya terlalu pendek, sehingga tidak cocok dengan notnotnya. Maka redaktur buku nyanyian itu kemudian menambahkan kata "Haleluya" pada
setiap akhir baris.
Demikianlah, setelah proses yang panjang, lagu pujian ini akhirnya dapat
dikumandangkan di mana-mana pada saat peringatan Paskah, sebagai pujian atas
kemenangan Kristus, yang sudah mengalahkan kematian dan hidup selama-lamanya.
Tidak hanya itu, kebangkitan ini memberikan kepada kita kepastian bahwa kita pun
tidak akan berakhir pada kematian, tetapi akan dibangkitkan kembali bersama Kristus
Amin!
Diringkas dari sumber:
Judul Buku : Riwayat Lagu Pilihan dari Nyanyian Pujian, Jilid 1
Judul Artikel : Lagu Pujian Hari Paskah
Penulis
: H.L. Cermat
Penerbit
: Lembaga Literatur Babtis Bandung, 1983
Halaman
: 21-26

Surat Anda
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Dari: Chiko Lie <chikolie@>
>Shalom,
>Saya ucapkan banyak terima kasih atas kiriman situs-situs Kristen
>sangat mambantu sekali dalam mencari tahu dan mencari bahan bahan
>untuk sharing. Terima kasih banyak buat para moderator dan yg aktif
>dalam pelayanan tersebut. Tuhan Yesus memberkati.
>Chiko Lie

Redaksi:
Shallom, Terima kasih kembali. Kami bersuka cita karena informasi situs dalam ICW
bisa menjadi berkat bagi Anda dalam mencari bahan-bahan untuk sharing. Ucapan
terima kasih dari Anda maupun dari pembaca ICW lainnya, menjadi motivator bagi kami
untuk menyajikan yang terbaik dalam setiap edisi ICW.
Kami juga bersyukur atas dukungan doanya. Kami juga menghimbau Anda atau
pembaca lainnya yang berpengalaman di dunia internet untuk ikut memberikan
informasi mengenai situs-situs Kristen Indonesia yang Anda ketahui kepada Redaksi
ICW. Terima kasih atas perhatiannya dan Tuhan memberkati pelayanan Anda
juga.<include> </include>

194

ICW 2004

ICW 1032/September/2004: Kebuadayaan
Salam Kasih
Shallom Sobat ICW,

William F. Fore, dalam bukunya yang berjudul "Para Pembuat Mitos, Injil, Kebudayaan,
dan Media", mengartikan kebudayaan sebagai suatu sistem kepercayaan dan pranata
yang merefleksikan realitas masyarakat kita. Kebudayaan telah mengambil peranan
penting dalam membentuk pola pikir dan kepribadian manusia sebagai anggota
masyarakat. Oleh karena itu, mempelajari kebudayaan merupakan suatu keharusan
untuk memahami pola pikir masyarakat di sekitar kita.
Berangkat dari fakta tersebut, apa pentingnya mengerti pengaruh kebudayaan bagi
orang Kristen? Bagi orang Kristen, dengan mengenal dan mempelajari kebudayaan
suatu masyarakat, maka akan sangat menolong untuk menjalankan misi Amanat Agung
Tuhan Yesus di tengah- tengah masyarakat tersebut. Selain kita dapat menemukan
metode yang tepat untuk mengabarkan kasih Kristus, kita juga dapat berdoa secara
tepat untuk kebutuhan masyarakat di sana.
Nah, dalam rangka memperingati Hari Misi Sedunia yang jatuh pada tanggal 27
September 2004, maka ICW Edisi 1032 mengambil tema "KEBUDAYAAN". Salah satu
informasi berharga yang dapat kita simak dalam edisi ini adalah tentang kebudayaan di
berbagai daerah di Indonesia dan tentang misi lintas budaya. Selain review-review situs
dan milis, kami juga menghadirkan tulisan mengenai Injil dan Kebudayaan dalam rubrik
ULASAN. Kami harap sajian kami ini akan menolong Anda, khususnya bagi Anda yang
terlibat dalam dunia misi.
Tanpa banyak basa-basi, Redaksi mengucapkan selamat membaca.
Redaksi
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Jelajah Situs
•

e-MISI (Mengabarkan Injil ke Seluruh Indonesia)

Situs e-MISI yang dikelola oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) ini adalah situs
terlengkap, dalam bahasa Indonesia, yang menyediakan berbagai informasi seputar
misi. Selain berbagai artikel, kesaksian, dan renungan mengenai misi, situs ini juga
menyediakan berbagai informasi mengenai kondisi sosial budaya dari berbagai
masyarakat, khususnya di wilayah negara Indonesia. Informasi tersebut dapat Anda
temukan pada bagian "Doa" dan "Lintas Budaya". Pada bagian "Doa", Anda dapat
menemukan profil dan juga daftar pokok doa, baik dari berbagai suku, kota, maupun
negara selain Indonesia. Sedangkan pada bagian "Lintas Budaya" disajikan profil yang
lebih lengkap dari setiap suku yang terdapat di Indonesia dan berbagai artikel mengenai
lintas religi. Jika Anda membutuhkan informasi-informasi tersebut silakan berkunjung ke
situs e-MISI dan dapatkan informasi lebih lengkap:
==> http://www.sabda.org/misi/
•

Gereja dan Kebudayaan GIKI

Situs Gereja Injili Karo Indonesia (GIKI) menyediakan sebuah artikel yang membahas
mengenai bagaimana GIKI menyikapi kebudayaan Karo di daerah Sumatera Utara. Halhal apa dalam suatu kebudayaan yang dapat tetap dipertahankan dan hal-hal apa yang
tidak boleh dilanjutkan? Artikel di situs ini dapat Anda jadikan sebagai bahan refleksi
untuk menolong Anda menentukan sikap terhadap kebudayaan di daerah Anda
berdasarkan pada Firman Tuhan. Artikel tersebut dapat Anda baca di alamat berikut:
==> http://www.giki.org/suarasinode.htm#3
•

Melintasi Batas-batas Agama dan Kebudayaan LAI

Pada bagian "Artikel Biblika", dari Situs Lembaga Alkitab Indonesia (LAI), disajikan
sebuah artikel menarik mengenai penginjilan dan kebudayaan. Artikel yang ditulis oleh
Martin Harun tersebut membahas mengenai berbagai macam kebudayaan yang harus
dihadapi oleh murid- murid Yesus ketika menjalankan Amanat Agung-Nya. Untuk
membaca artikel ini, silakan klik:
==> http://www.alkitab.or.id/biblika/martin_harun4.htm
•

Misi Pendeta Bigman Sirait Ranesi

Situs Radio Nederland Siaran Indonesia (Ranesi) menyajikan dua buah tulisan
kesaksian dari Pendeta Bigman Sirait saat melakukan pelayanan penginjilan di Suku
Dayak, Kalimantan. Dalam tulisan kesaksian tersebut dicatat bahwa sebagian
kebudayaan Suku Dayak masih berpegang pada keyakinan animisme. Tulisan
kesaksian tersebut juga menceritakan secara ringkas tentang penginjilan yang pernah
dilakukan di sana. Nah, untuk membaca tulisan kesaksian tersebut, silakan klik alamat
berikut:
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Situs-situs Kebudayaan Indonesia

Berikut beberapa situs umum yang yang membahas mengenai kebudayaan berbagai
suku di Indonesia. Kami yakin, keberadaan situs-situs ini akan menolong Anda untuk
lebih memahami keanekaragaman budaya bangsa Indonesia.
Jawa Palace
Dilihat dari namanya Jawa Palace Anda tentu sudah dapat menduga isi dari situs yang
dibuat oleh GPH Suryo Wicaksono ini. Ya, Situs Jawa Palace menyajikan beragam
informasi mengenai kebudayaan masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah. Berbagai
informasi budaya Jawa dapat Anda temukan di sini, antara lain informasi mengenai
"Istana", "Kesenian", "Sastra", "Legenda", "Candi", dan berbagai informasi menarik
lainnya. Selain itu, melalui situs ini, Anda juga dapat mengenal "Spiritual" masyarakat
Jawa yang sampai saat ini masih berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Jawa.
Semua informasi tersebut dapat Anda baca di:
==> http://www.jawapalace.org/
Culture Indosiar
Selain menyediakan berbagai informasi tentang program acara di stasiun TV Indosiar,
Situs Indosiar juga menyajikan informasi mengenai kebudayaan Indonesia. Berbagai
informasi tersebut dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu: "Bhinneka", "Legenda", dan
"Pentas Budaya". Pada kategori "Bhinneka", Anda dapat membaca mengenai
keberagaman budaya di Indonesia. Pada kategori "Legenda", disajikan tentang
berbagai cerita rakyat. Selain itu, Anda juga dapat menemukan jadwal kegiatan budaya
pada kategori "Pentas Budaya". Semua informasi tersebut dapat Anda temukan di
bagian "Culture" yang dapat langsung Anda akses di alamat berikut:
==> http://www.indosiar.com/v2/culture/
Seni Budaya Kutai Kartanegara
Situs Kutai Kartanagara menyediakan bagian yang khusus membahas tentang seni
budaya rakyat di Kabupaten Kutai, Kalimantan, yang kebanyakan berasal dari suku
Dayak. Berbagai ragam informasi mengenai kebudayaan Kutai tersebut terbagi dalam
kategori "Seni Musik", "Seni Drama", "Seni Tari", "Seni Pahat dan Patung", "Seni
Arsitektur", "Seni Kriya", dan "Seni Sastra". Melalui situs ini, Anda juga dapat
menemukan informasi mengenai sejarah penduduk, keagamaan, dan beberapa sifat
penduduk Kutai yang sampai saat ini masih dipertahankan. Nah, daripada penasaran
langsung saja kunjungi:
==> http://www.kutaikartanegara.com/senibudaya/
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Selain situs-situs tersebut di atas, masih ada lagi situs-situs lain yang membahas
keanekaragaman budaya Indonesia. Beberapa di antaranya adalah:
Indonesia Asia Maya
==> http://www.asiamaya.com/panduasia/indonesia/
Budaya Bangsa
==> http://www.seasite.niu.edu/Indonesian/Budaya_Bangsa/
Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat
==> http://keraton.yogya.indo.net.id/

Jelajah Situs Manca
•

Caleb Project

Caleb Project merupakan sebuah organisasi yang bertujuan untuk memperlengkapi
gereja dalam menjalankan pelayanannya, termasuk menjangkau suku-suku yang
terabaikan. Salah satu bahan yang disediakan oleh Situs Caleb Project adalah daftar
pokok doa dari suku-suku terabaikan. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkan secara
gratis berbagai bahan untuk memperlengkapi pelayanan Anda. Untuk lebih jelasnya,
kami mengajak Anda berkunjung ke alamat:
==> http://www.calebproject.org/
•

Joshua Project

Situs Joshua Project dibangun dengan tujuan untuk memberitakan kasih Allah kepada
suku-suku terabaikan. Hal ini terlihat dengan jelas, begitu Anda mengakses situs ini.
Informasi terbaru mengenai suku- suku terabaikan disajikan secara lengkap dan dapat
Anda baca melalui situs ini. Situs Joshua Project juga menyajikan data statistik dan juga
peta dari berbagai suku tersebut. Semua informasi mengenai profil suku-suku
terabaikan tersebut juga dapat Anda download secara gratis dan digunakan untuk
keperluan pelayanan. Nah, tunggu apa lagi? Langsung saja Anda menjelajahi situs di
bawah ini:
==> http://www.joshuaproject.net/
•

Worldwide Evangelization for Christ

Worldwide Evangelization for Christ (WEC) adalah sebuah persekutuan orang-orang
dari berbagai suku, negara, dan latar belakang denominasi, dengan tujuan utama
mengabarkan Injil kepada suku-suku terabaikan. Keberadaan Situs WEC menjadi salah
satu sarana untuk mengenalkan WEC kepada masyarakat luas. Selain itu, WEC juga
menyediakan pokok doa dan memberikan informasi sekilas mengenai kebudayaan dari
suku-suku terabaikan. Penjelasan selanjutnya dapat Anda temukan di:
==> http://www.wec-int.org/
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Youth With A Mission

Youth With A Mission (YMAM) atau di Indonesia lebih dikenal dengan nama Yayasan
Wahana Anak Muda adalah sebuah organisasi yang memiliki tujuan untuk menjangkau
anak-anak muda dan melatih mereka dalam pelayanan misi jangka pendek, sehingga
mereka dapat menjangkau orang lain. Melalui situs ini, Anda juga dapat belajar
bagaimana menjangkau suku-suku yang selama ini jauh dari pemberitaan massa.
Berbagai bahan tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan dengan gratis. Untuk
mendapatkan informasi yang lengkap, silakan klik:
==> http://www.ywam.org/

Get the Fresh
Gereja Injili Indonesia Hok Im Tong
http://www.hokimtong.org/
Situs Gereja Injili Indonesia (GII) Hok Im Tong dibangun sebagai salah satu sarana
untuk mengenalkan keberadaan GII Hok Im Tong kepada masyarakat Indonesia.
Berbagai informasi penting, baik mengenai sejarah, kegiatan pelayanan, maupun jadwal
kebaktian dapat Anda temukan di situs ini. Semua informasi telah dikelompokkan dalam
kategori "About Us", "Kebaktian", "Internal", "Lembaga", "Berita", "Contact Us", dan
"Links". Pengelompokan ini, tentunya akan menolong pengunjung untuk dapat
menemukan dengan cepat informasi yang mereka butuhkan mengenai GII Hok Im
Tong. Nah, Jika Anda ingin tahu lebih lanjut mengenai gereja yang sudah berdiri di
empat kota di Indonesia ini, maka langsung saja mengunjungi alamat situs di atas.
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
Metamorphe
"Penginjilan dan Pembinaan Rohani via Internet" adalah slogan dari milis Metamorphe
yang sudah berdiri sejak tanggal 2 Maret 1999. Dalam slogan tersebut tersurat bahwa
milis ini memang menjadi wadah bagi siapa saja yang ingin melakukan pelayanan
Kristiani dengan memanfaatkan media internet. Melalui milis ini, Anda dapat berdiskusi
dan mengirimkan bahan-bahan rohani, baik yang bersifat penginjilan maupun yang
dapat menolong pertumbuhan iman kepada sesama anggota. Untuk menjaga
kelancaran diskusi, maka setiap email harus dimoderasi sebelum dikirim ke semua
anggota. Nah, bagi Anda yang ingin mengabarkan kasih Kristus melalui media internet,
199

Anda dapat bergabung dengan milis ini.
==> <metamorphe-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <metamorphe@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]
==> http://groups.yahoo.com/group/metamorphe/ [Arsip]
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Milis Publikasi
e-JEMMi (Jurnal Elektronik Mingguan Misi)
Buletin e-JEMMi telah hadir secara rutin setiap minggu di mailbox para pelanggannya
sejak tahun 1998. Sajian menarik dari buletin ini adalah berupa artikel misi, kesaksian
misi, sumber-sumber misi, dan juga informasi misi lainnya, baik dari Indonesia maupun
manca negara. Selain itu, publikasi yang diterbitkan oleh e-MISI dan Yayasan Lembaga
SABDA (YLSA) ini, juga menyediakan daftar pokok doa dari berbagai peristiwa
pelayanan yang terjadi di seluruh penjuru dunia. Sampai saat ini, bahan-bahan yang
diterbitkan e-JEMMi telah banyak dipakai, baik oleh individu maupun kelompok
(persekutuan, gereja, maupun yayasan) Kristen di Indonesia sebagai bahan informasi
misi dan pokok doa. Jadi, tunggu apa lagi? Mari bergabung dengan Buletin e-JEMMi
dan lihatlah betapa hebatnya Tuhan berkarya di antara bangsa-bangsa.
==> <subscribe-i-kan-misi@xc.org> [Berlangganan]
==> http://www.sabda.org/misi/e-jemmi/ [Situs e-JEMMi]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-jemmi/ [Arsip e-JEMMi]
Buletin e-JEMMi telah mengulas tema PELAYANAN LINTAS BUDAYA pada bulan Juli
2004 yang lalu. Ada 4 edisi yang membahas tentang seluk- beluk pelayanan tersebut.
Untuk itu, silakan Anda mendapatkannya melalui arsip e-JEMMi di Situs SABDA.org
bagian Publikasi:
•

Buletin e-JEMMi Edisi 27/2004 Teologi Kebudayaan
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2004/27/

•

Buletin e-JEMMi Edisi 28/2004 Kultural-Religius di Asia
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2004/28/

•

Buletin e-JEMMi Edisi 29/2004 Sumber Daya
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2004/29/

•

Buletin e-JEMMi Edisi 30/2004 Pelayanan Lintas Budaya
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2004/30/

Kiranya informasi tersebut bisa membantu Anda untuk lebih mengenal pelayanan lintas
budaya dan semakin menguatkan kerinduan Anda untuk terlibat di dalamnya.
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Artikel: Ancaman Hoax
•

DUNIA INTERNET

Virus merupakan salah satu ancaman yang cukup serius bagi para pengguna internet,
selain hacker, cracker, dan carder. Sampai saat ini, ada begitu banyak jenis virus yang
bermunculan, mulai dari jenis yang ringan sampai pada jenis yang mampu menjadi
berita utama di berbagai negara. Penyebarannya pun sudah tidak lagi melalui cara
konvensional, yaitu melalui disket yang digunakan di beberapa komputer, tetapi sudah
melalui jalur internet.
Selain virus, ada lagi ancaman yang cukup berbahaya yang dikenal dengan istilah hoax.
Apakah hoax itu? Hoax memang tidak sepopuler worm atau trojan, atau berbagai jenis
virus lainnya. Jadi, harap maklum jika Anda belum mengenal jenis ancaman yang satu
ini, namun kita perlu waspada karena hoax seringkali lebih berbahaya dibanding
dengan jenis virus paling berbahaya di manapun juga. Lebih gawat lagi, kehadirannya
sering tidak disadari oleh korban.
Apa sebenarnya hoax itu dan seberapa parah pengaruhnya terhadap PC? Hoax adalah
pengumuman tipuan yang berisi peringatan mengenai adanya virus di PC Anda. Anda
mungkin pernah menerima email yang mengatasnamakan Bill Gates, Microsoft,
perusahaan anti virus, atau nama-nama perusahaan komputer terkemuka lainnya, yang
isinya meminta Anda untuk mengapus sejumlah file yang ada di komputer Anda,
dengan alasan file-file tersebut terkena virus. Begitu meyakinkannya isi email tersebut,
sehingga mampu membuat beberapa orang menuruti perintah dari email tersebut.
Setelah itu, apa yang terjadi? Bisa jadi Anda akan menangis semalam karena ternyata
komputer Anda telah tinggal kenangan. Rusak, oleh karena Anda menghapus file
penting yang Anda pikir sebagai virus. Konyol bukan? Tetapi inilah bentuk perusakan
akibat dari hoax.
Melalui peringatan palsu seperti itu, hoax telah menyebar ke seluruh dunia melalui
email. Penyebaran yang begitu cepat, didukung oleh adanya salah satu pesan di
dalamnya yang meminta Anda untuk memforward pesan tersebut ke alamat email
teman Anda.
Agar kejadian di atas tidak menimpa Anda, sebaiknya abaikan saja pesan-pesan seperti
itu, kecuali memang berasal dari alamat email yang terpercaya. Untuk mengecek
kebenaran email tersebut, sebaiknya Anda mencari informasi dengan mengunjungi
situs-situs anti virus seperti Norton maupun McAffe. Selain itu, jangan mem-fowardnya
ke orang lain. Dengan demikian, dapat membantu memotong mata rantai
penyebarannya.
Diedit dari sumber:
Judul Majalah

: Komputer Aktif, Edisi 69 Tanggal 17 Desember 2003
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Judul Asli Artikel : Hapus Saja
Penulis
: Tim Komputer Aktif
Halaman
: 66

Lain-Lain
INJIL DAN KEBUDAYAAN
William F. Fore
Kita tidak pernah bisa berada sepenuhnya "di luar" kebudayaan kita. Kebudayaan kita
sudah ada sebelum kita dilahirkan ke dalamnya dan kita menjadi manusia ketika kita
berinteraksi dengannya.
Selama hampir dua ribu tahun lamanya, orang-orang Kristen telah menafsirkan Injil
berkaitan dengan apa yang mereka ketahui tentang Perjanjian Lama dan Perjanjian
Baru, budaya mereka sendiri, media mereka dan pengalaman-pengalaman mereka. Injil
telah diberi penafsiran yang sangat berbeda oleh orang-orang yang berada dalam
lingkup budaya yang berbeda.
Injil dalam Beragam Budaya
Beberapa tahun yang lalu ketika kami di Jepang, Masao Takenaka seorang guru besar
Etika Kristen di Universitas Doshisha di Kyoto, pusat kerohanian di Jepang memberikan
bukunya kepada kami, berjudul Christian Art in Asia (Seni Kristen di Asia). Sebuah buku
yang merupakan kumpulan pertama dari karya seniman Asia dengan tema- tema
Kristiani. Pada halaman-halaman buku tersebut, ditampilkan Injil yang menjadi daging di
dalam kehidupan Asia: Yesus memanggil nelayan Jepang; kelahiran Yesus dalam
sebuah kandang Korea; Blue Madonna India yang cantik; Maria dan bayi Indonesia;
Perjamuan Malam India; Kristus Srilanka; dan Penyaliban di tengah-tengah orang-orang
Filipina.
Di Zimbabwe, rakyat menyajikan lagu "Just As I Am, Without One Plea" diiringi bunyi
gemerincing sendok, drum, dan botol-botol Coke, dengan ketukan, serta irama yang
sungguh-sungguh membuat Anda ingin menari. Sedangkan di Amerika Latin, kematian
dan kebangkitan Yesus dirayakan dengan lusinan festival dan karnaval Amerika Latin.
Salah satu interpretasi kultural yang sangat berpengaruh, sehingga Injil masuk ke
Amerika adalah melalui budak-budak Afrika. James Weldon Johnson memuji corak
khotbah unik dari pemberitaan orang berkulit hitam dalam bukunya "God's Trombones",
yang memasukkan perikop terkenal dari "Penciptaan":
Lalu ada pemisah antara
kegelapan dan terang
Ia menghempaskan dunia itu;
Dan Allah berkata: Itu baik!
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Selain itu musik populer, meskipun tidak dengan syair yang hebat, penuh dengan
metafora dan makna, bahkan beberapa di antaranya melihat Injil dalam terang
pengalaman sekuler. Contohnya adalah "The Tree to Life" (Sang Pohon Memancarkan
Kehidupan), dari suatu himne kontemporer:
Mereka menggantung Dia di Yerusalem,
Dan di Hiroshima,
Di Dallas dan Selma juga,
Dan di Afrika Selatan.
Kami mendengarmu, O Manusia, dalam teriakan maut,
Karena kemerdekaan yang Engkau perjuangkan, dalam kegaduhan
Engkau mati.
Wajah-Mu di koran-koran kami baca dan lihat,
Pohon mesti ditanam oleh keputusan manusia."
Pengaruhnya bagi Misionaris

Berbagai macam perbedaan budaya yang baru diuraikan di atas menimbulkan masalah
tertentu bagi para misionaris. Dalam upaya mereka "menghadirkan Kristus" bagi
manusia berkebudayaan lain, para misionaris (dan sampai akhir-akhir ini kebanyakan
misionaris Kristen diutus baik, dari Amerika Utara maupun dari Eropa) kadang-kadang
merancukan "Injil" dengan "kebudayaan", yaitu kebudayaan yang mereka punyai.
Dan bahkan ketika berita Injil terasa jelas, tradisi-tradisi dan asumsi-asumsi yang tak
terungkapkan dapat mengubah apa yang dimaksud oleh firman itu. Seorang mantan
misionaris di Papua Nugini menunjukkan bagaimana beberapa perintah alkitabiah
mendasar dapat saja ditafsirkan secara berbeda:
Bahkan pernyataan-pernyataan sejelas Sepuluh Perintah Tuhan pun masih mempunyai
batas-batas yang pelik. Sebagai contoh, dapatkah dikatakan mencuri, kalau seseorang
memungut mainan anak dari pinggir jalan? Jawabannya "ya", di Amerika Serikat, tetapi
"tidak" di Meksiko. Di Israel kuno, seseorang bisa memungut dan makan buah sambil
berjalan melewati kebun buah-buahan orang lain, tetapi pada masa kini, hal itu, oleh
setiap orang di California Selatan akan dianggap sebagai pencurian. Banyak orang
Papua Nugini memandang praktik budaya yang menyerahkan perawatan orang tua
kepada negara sebagai kejahatan yang melanggar perintah kelima.
Saudara-saudaraku di Papua Nugini (Bahinemo) tidak menganggap bahwa mengambil
istri kedua sebagai suatu bentuk perzinahan, tetapi bagiku itu merupakan perzinahan.
Tampaknya, hakikat setiap perintah itu jelas, tetapi sisi-sisinya dirumuskan secara
berbeda oleh kebudayaan yang berbeda. Standar universal Allah harus diakui di dalam
situasi-situasi yang berbeda melalui tingkah laku yang berbeda.
Untuk memahami makna asli dari Injil, maka para misionaris (dan orang Kristen) perlu
melihat di balik perintah-perintah alkitabiah untuk menemukan bagaimana kata-kata dan
kebiasaan-kebiasaan itu dimengerti oleh orang-orang yang menulisnya dan orang203
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orang pertama yang mendengarnya. Untuk memahami relevansi pada masa kini, para
misionaris (dan semua orang Kristen) juga harus meneliti kebudayaan yang di
dalamnya kita berada dan bertanya, apa kehendak Allah dalam konteks dari berbagai
hal dimana Allah dinyatakan, melalui Kitab Suci, tradisi, dan kesaksian pribadi.

Selain itu, perubahan kebudayaan yang kadang berlangsung dengan cepat dalam suatu
kelompok masyarakat, juga menuntut kita untuk tetap mempelajari kebudayaan
tersebut. Dengan demikian, kita dapat tetap memberitakan Injil kepada siapa pun juga,
tanpa takut terjadi salah paham akibat perbedaan pandangan mengenai Injil.
Diringkas dari sumber:
Judul Buku
: Para Pembuat Mitos, Injil Kebudayaan dan Media
Judul Asli Artikel : Bagaimana Orang-orang Kristen Menafsirkan Injil
Penulis
: Willim F. Fore
Penerbit
: PT BPK Gunung Mulia 2000
Halaman
: 22-38

Surat Anda
Dari: "Totok" <totok_id@>
>Halo redaksi ICW,
>Saya mau usul, bagaimana jika sekali-kali ICW membahas mengenai
>bagaimana cara membuat sebuah situs.
>Melalui email ini saya juga ingin bertanya, situs-situs apa saja
>yang menyediakan panduan membuat situs?
>Terima kasih dan GBU!
Redaksi:
Terima kasih Sdr. Totok, usulan Anda sangat menarik. Oleh karena itu, kami senang
sekali untuk mempertimbangkannya. Pada edisi yang lalu, ICW sebenarnya juga
pernah mengangkat topik mengenai pembuatan situs. Daftar berbagai situs tutorial
untuk membuat situs telah disajikan di sana. Nah, jika Anda membutuhkannya, silakan
berkunjung ke situs arsip ICW, di alamat berikut ini:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/027/
Selain itu, beberapa situs lain yang menyajikan panduan untuk membuat situs adalah
sebagai berikut:
•
•
•

Web Servant 2000
==> http://www.sabda.org/w2000/
Master Web
==> http://www.master.web.id/
Klik Kanan
==> http://www.klik-kanan.com/
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Forum Diskusi Webmaster
==> http://www.webmaster.or.id/

Kiranya informasi ini dapat membantu Anda. Tuhan memberkati!<include> </include>
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Salam Kasih
Shallom Sobat ICW,
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), yang menerbitkan Publikasi ICW, baru saja
melewati pergumulan untuk membangun ruang kantor YLSA. Tujuan dari pembangunan
kantor ini adalah untuk mengembangkan pelayanan YLSA. Secara kasat mata, hal ini
tidak mungkin terjadi karena keterbatasan-keterbatasan yang kami miliki. Tapi akhirnya
kami melangkah dengan iman karena kami tahu pekerjaan Tuhan melalui YLSA perlu
dikembangkan. Tuhan ingin kita percaya bahwa Ia sanggup menyediakan apa yang kita
tidak punya. Iman kepada Dia inilah yang akhirnya menolong kami untuk terus berani
melangkah membangun kantor baru. Saat ini kantor sudah bisa kita pakai. Ada begitu
banyak keajaiban yang Tuhan kerjakan selama proses pembangunan berlangsung. Ini
bisa terjadi karena anugerah Tuhan. Jika Anda ingin terlibat dalam pekerjaan Tuhan ini
Anda bisa mendapatkan beritanya yang lebih rinci dengan berkunjung ke alamat:
==> http://www.sabda.org/ylsa/
Nah, melalui ICW Edisi 1033 kami terdorong untuk menyajikan berbagai bahan/tulisan
dalam dunia internet yang membahas topik tentang "IMAN". Berbagai situs dan milis,
baik dari dalam maupun luar negeri yang membahas mengenai iman Kristen untuk
memperkuat iman, kami sajikan di edisi ini. Redaksi berharap agar sajian kali ini dapat
memberikan makna positif bagi kehidupan iman para pembaca setia ICW. Kami rindu
agar anak-anak Tuhan bertumbuh dalam iman kepada Sang Juruselamat dalam
menghadapi berbagai masalah yang seolah-olah tidak ada jalan keluarnya. Percayalah,
Tuhan mendengar jerit tangis Anda.
Selamat membaca!
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Jelajah Situs
•

Indonesia Discover Online

The Voice of Prophecy telah menerjemahkan bahan pelajaran Alkitab "Discover Bible
Study" ke dalam bahasa Indonesia. Semua bahan pelajaran yang berjumlah 26 buah
tersebut, bisa Anda dapatkan dengan gratis di Situs Discover Online. Beberapa
diantaranya berjudul: "Kita dapat Percaya kepada Tuhan", "Rahasia Pertumbuhan
melalui Saling Berbagi", "Rahasia dari Pertumbuhan Iman melalui Persekutuan", dan
berbagai bahan pelajaran menarik lainnya. Tentu saja berbagai seri bahan pelajaran
Alkitab "Discover Bible Study" sangat bermanfaat untuk menguatkan iman Anda kepada
Kristus. Nah, untuk mempelajarinya, jelajahi alamat:
==> http://www.discoveronline.org/indonesian/
•

Khotbah tentang Iman GRIIS

Selain artikel dan renungan mengenai iman, melalui internet Anda juga bisa
mendapatkan berbagai bahan khotbah mengenai iman. Salah satunya disediakan oleh
Situs Gereja Reformed Injili Indonesia Surabaya (GRIIS) Andhika. Beberapa materi
khotbah mengenai iman yang disediakan di situs ini, antara lain berjudul: "Elemenelemen Pertumbuhan Iman Kristen", "Iman dan Keyakinan", "The Problem of Faith",
"Faith in Christ", dan berbagai judul menarik lainnya. Bahan-bahan tersebut dapat Anda
baca di bagian "Ringkasan Khotbah" pada Situs GRIIS yang beralamat di:
==> http://www.griis.org/
•

Indonesia Great Com

Situs Great Com versi bahasa Indonesia menyediakan berbagai artikel Kristen yang
akan menolong Anda untuk lebih mengenal Kritus. Semakin dalam pengenalan Anda
akan Kristus, tentu saja iman Anda kepada-Nya akan semakin dikuatkan. Berbagai
artikel tersebut, dibagi dalam kategori "Apologetic" dan "Bertumbuh". Pada kategori
"Bertumbuh", terdapat beberapa artikel yang dapat Anda jadikan sebagai pedoman
untuk bertumbuh di dalam Kristus. Adapun bagian "Apologetic", berisi berbagai
pembelaan iman Kristen yang secara teliti memberikan bukti-bukti nyata. Untuk
membaca berbagai artikel tersebut, silakan berkunjung ke:
==> http://www.greatcom.org/indonesian/
•

Pengakuan Iman Reformed Movement

Situs Reformed Movement menyajikan beberapa tulisan mengenai pengakuan iman
yang pernah dirumuskan oleh orang-orang Kristen, baik pada masa dahulu maupun
sekarang. Pengakuan iman tersebut adalah: "Pengakuan Iman Rasuli", "Pengakuan
Iman Nicea", "Pengakuan Iman Athanasius", "Pengakuan Iman Reformed Injili", dan
"Pengakuan Iman Penginjilan". Selain itu, melalui situs ini, Anda juga dapat membaca
"Kutipan Deklarasi Chicago tentang Ketidakbersalahan Alkitab". Berbagai tulisan
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tersebut dapat Anda baca dengan meng- klik:
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Heart 'n Souls

Situs Heart 'n Souls menyediakan berbagai kisah menarik yang bernuansa Kristiani.
Dari semua kisah yang tersaji, ada beberapa kisah mengenai pergumulan iman kristen.
Untuk menemukannya, Anda tinggal memanfaatkan fasilitas "search" di situs ini dengan
memasukkan kata kunci "iman" atau kata kunci lain yang berhubungan dengan iman
Kristen. Silakan langsung saja berkunjung untuk menikmati sajian-sajian situs ini di
alamat:
==> http://www.heartnsouls.com/
•

Dianweb

Apakah Anda sedang mencari situs yang menyajikan artikel-artikel rohani atau bahanbahan pengajaran Alkitab yang dapat memperkuat iman Anda kepada Kristus? Kami
mengajak Anda untuk berkunjung ke Situs Dianweb. Situs ini menyediakan berbagai
tulisan rohani yang membahas mengenai kekristenan secara lebih mendalam. Tulisantulisan tersebut dikelompokkan ke dalam kategori "Studi Alkitab" dan "Artikel". Selain
itu, pada kategori "Kesaksian" dapat Anda baca berbagai pengalaman iman anak-anak
Tuhan dalam menghadapi kerasnya kehidupan ini. Kami yakin tulisan-tulisan yang Anda
temui di Situs Dianweb akan semakin menguatkan iman Anda kepada Tuhan Yesus
Kristus.
==> http://www.dianweb.org/
•

Pondok Renungan

Situs Pondok Renungan menyediakan berbagai tulisan menarik mengenai iman kristen.
Sebagian besar tulisan ini merupakan pengalaman iman seseorang dalam kehidupan
sehari-hari, sebagian lagi menjelaskan mengenai makna iman Kristen. Berbagai tulisan
tersebut dapat Anda jumpai pada bagian: "Kumpulan Renungan Artikel Iman",
"Kumpulan Cerita Iman", "Kesaksian Pengalaman Iman", dan "Kumpulan Tokoh Iman".
Bagi Anda yang gemar berdiskusi, jangan lupa untuk mengunjungi forum diskusi yang
tersedia di situs ini. Pada bagian tersebut, Anda dapat berdiskusi mengenai berbagai
hal menarik, baik seputar iman kristen maupun kekristenan secara umum dengan
dengan sesama anggota forum diskusi Pondok Renungan. Nah, langsung saja klik:
==> http://www.pondokrenungan.com/
•

Artikel-artikel mengenai Iman Kristiani

Berikut ini adalah beberapa situs lain yang menyediakan artikel yang menyajikan tulisan
mengenai iman.
Racun Pluralisme dalam Iman Kristen
==> http://ob.or.id/modules.php?name=News&file=article&sid=10
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Mistisisme dalam Iman Kristen
==> http://www.xs4all.nl/~noes/bahasa/mistik.htm

Jelajah Situs Manca
•

Christian Faith

Situs Christian Faith menyediakan berbagai bahan khusus untuk orang- orang Kristen
yang rindu untuk bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Selain berbagai tulisan
mengenai iman Kristen, situs ini juga menyediakan berbagai alamat situs yang
membahas mengenai iman kepada Kristus. Tersedia juga berbagai alamat milis diskusi
dan milis publikasi yang menyajikan bahan-bahan renungan harian, pengajaran Alkitab,
serta topik-topik mengenai iman lainnya. Untuk dapat menikmati semua sajian dalam
situs ini, silakan berkunjung ke alamat:
==> http://www.christian-faith.net/
•

Radio Bible Class

Selain bisa mendapatkan berbagai edisi "Our Daily Bread" secara online melalui Situs
Radio Bible Class (RBC), Anda juga akan menemukan beberapa bahan menarik
mengenai iman Kristen. Bahan-bahan ini dikemas dalam judul "10 Reasons To Believe".
Beberapa diantaranya ialah: "10 Reasons To Believe In Christian Faith", "10 Reasons to
Believe Christ Rose From The Death", dan "10 Reasons to Believe Christ In The Bible".
Untuk membaca seri "10 Reasons To Believe" atau artikel lain seputar iman Kristen
yang pasti akan memberi berkat untuk iman Anda, silakan klik:
==> http://www.rbc.net/
==> http://www.gospelcom.net/rbc/
•

Science and Christian Faith

Apakah anak-anak Tuhan harus menanggalkan iman percaya mereka dan lebih
percaya pada ilmu pengetahuan yang dapat menjawab beberapa masalah penting
mengenai kehidupan? Bagaimana kita dapat menjelaskan beragam peristiwa di dunia
melalui iman Kristen? Berbagai pertanyaan tersebut ataupun pertanyaan-pertanyaan
serupa lainnya dapat Anda temukan jawabannya dari sudut pandang iman Kristen di
Situs Science and Christian Faith. Keberadaan situs ini akan menolong anak-anak
Tuhan untuk tetap beriman, yaitu bahwa Tuhan berkuasa atas segala sesuatu di dunia
ini. Berbagai bahan seputar iman dan ilmu pengetahuan tersebut dapat Anda temui di:
==> http://www.science-faith.org/
•

Exploring Christianity
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Seringkali, anak-anak Tuhan dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan rumit seputar
iman Kristen. Semua pertanyaan tersebut mengarah pada ajakan untuk menyangkali
apa yang selama ini kita imani. Nah, jika Anda sedang mengalami kondisi semacam ini,
ada baiknya untuk mengunjugi Situs Christianity. Sebab situs ini menyediakan
beberapa artikel yang akan menjelaskan berbagai pertanyaan rumit tersebut. Artikel ini
ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan dapat Anda jadikan sebagai bahan
untuk menangkis semua penyangkalan akan iman Kristen. Semua artikel yang diambil
dari buklet "Exploring Faith Today", karya Rev. Dick Tripp ini dapat Anda baca di:
==> http://www.christianity.co.nz/

Get the Fresh
Air Hidup
http://www.airhidup.com/
Air Hidup adalah sebuah situs yang menyediakan bahan-bahan dan informasi
kekristenan untuk memenuhi kebutuhan rohani masyarakat Kristen Indonesia. Situs ini
dibangun dengan tujuan mendukung anak- anak Tuhan dalam usahanya untuk
mengenalkan Dia.
Selama beberapa bulan terakhir, Situs Air Hidup tidak dapat diakses. Namun, sekarang
situs ini kembali hadir untuk menyapa Anda semua. Tampilan situs ini memang tidak
mengalami banyak perubahan, namun berbagai bahan baru dapat Anda temui,
disamping bahan-bahan lama yang juga masih dapat Anda nikmati. Selain itu, berbagai
informasi acara kekristenan juga selalu diperbaharui. Secara ringkas, berbagai bahan
dan informasi dalam Situs Air Hidup terbagi dalam kategori: "Media", "Articles", "ECards", "Events", "Resources", dan "Others". Walaupun setiap bagian diberi nama
dengan istilah dalam bahasa Inggris, namun isinya tetap disajikan dalam bahasa
Indonesia.
Nah, bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak tentang Situs Air Hidup terbaru, silakan
berkunjung ke alamat di atas.
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
Kasih Karunia-Mu
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Bagi Anda yang sedang mencari milis diskusi untuk membangun pertumbuhan iman
Anda kepada Tuhan, silakan bergabung dengan milis diskusi Kasih Karunia-Mu.
Dengan bergabung bersama milis Kasih Karunia-Mu, maka Anda akan menerima
berbagai e-mail yang akan menguatkan dan meneguhkan iman Anda kepada Tuhan.
Selain itu, sebagai anggota milis diskusi, Anda juga dapat berdiskusi dengan anggota
lain mengenai iman Kristen ataupun hal-hal lain seputar pertumbuhan rohani.
==> <KasihKaruniaMu@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <KasihKaruniaMu-subscribe@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]
==> http://groups.yahoo.com/group/KasihKaruniaMu/ [Arsip]

Milis Publikasi
e-Konsel
Publikasi e-Konsel, pertama kali terbit pada tanggal 1 Oktober 2001 dan selama tiga
tahun ini, e-Konsel secara rutin selalu menghadirkan berbagai hal seputar konseling
Kristen. Publikasi yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) ini memiliki
tujuan menolong dan memudahkan masyarakat Kristen Indonesia untuk mendapatkan
pengetahuan tentang berbagai informasi/artikel/ulasan seputar dunia pelayanan
konseling Kristen.
Pada Edisi Agustus 2004 yang lalu, publikasi e-Konsel menyajikan dua edisi yang
membahas mengenai iman Kristen. Anda dapat membaca arsipnya di Situs SABDA.org
bagian Publikasi e-Konsel atau langsung saja klik alamat di bawah ini:
•
•

Publikasi e-Konsel Edisi 068/2004: Apakah Iman itu?
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/068/
Publikasi e-Konsel Edisi 069/2004: Hidup dalam Iman
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/069/

Nah, jika Anda ingin mendapatkan kiriman publikasi elektronik yang berisi berbagai
bahan dan informasi mengenai konseling Kristen yang menarik dan berkualitas,
langsung saja berlangganan publikasi e-Konsel, yang terbit dua kali sebulan.
==> <subscribe-i-kan-Konsel@xc.org> [Berlangganan]
==> <owner-i-kan-Konsel@xc.org> [Owner]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/ [Arsip]
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Artikel: Situs Mesin Pencari
•

DUNIA INTERNET

Pada bulan Oktober ini, topik Dunia Internet yang dibahas adalah "Mesin Pencari
(Search Engine)". Sedangkan pada edisi berikutnya Redaksi akan melanjutkan dengan
tulisan mengenai "Bagaimana Memasukkan Situs ke Mesin Pencari". Redaksi berharap,
dua sajian ini akan dapat menolong pembaca ICW untuk tidak hanya mengenal situs
mesin pencari yang saat ini sedang marak bak jamur di musim penghujan, tetapi juga
agar para pembaca dapat memanfaatkannya sebagai sarana untuk mencari berbagai
informasi ataupun bahan-bahan penting, baik mengenai kekristenan maupun umum.
Mesin pencari (search engine) merupakan senjata andalan bagi para pengguna internet
yang ingin mencari berbagai bahan atau informasi yang tersebar di dunia cyber.
Keberadaan mesin pencari ini menjadi sarana penuntun bagi para pengguna internet
untuk menunjukkan Keberadaan suatu informasi yang mereka inginkan. Anda cukup
melakukan tiga cara mudah untuk mendapatkan informasi tersebut. Buka sebuah situs
search engine, ketik kata kunci, dan klik tombol untuk mencari. Setelah itu, beragam
informasi ataupun bahan yang Anda perlukan sudah tersaji dan siap untuk Anda pilih,
mana yang sesuai dengan keinginan Anda. Cara ini tentu saja lebih mudah dibanding
jika Anda harus mencari informasi dengan membuka-buka buku yellow pages yang
berisi beraneka daftar alamat internet.
Fakta bahwa mesin pencari sangat diperlukan sebagai pemandu dalam menyusuri
dunia cyber inilah yang membuat beberapa situs (baik yang dikelola oleh perusahaan
maupun perorangan) berlomba-lomba untuk membuat suatu mesin pencari yang
terbaik. Apa yang ingin dicapai? Tentu saja untuk menjadi mesin pencari primadona
bagi para pengunjung internet. Dengan kata lain, ketika pengunjung hendak mencari
sesuatu, maka mesin pencari merekalah yang pertama kali dipakai.
Hanya saja, maraknya persaingan ini juga memunculkan jenis search engine yang
berorientasi pada iklan. Jika Anda berusaha melakukan pencarian dengan memakai
mesin pencari seperti ini, maka bersiap- siaplah untuk kecewa sebab situs-situs iklan
akan selalu mendominasi pencarian Anda. Dominasi ini selalu dapat berupa
diletakkannya iklan dalam jumlah yang besar di bagian paling atas, selalu muncul untuk
kata kunci apa pun yang Anda masukkan, atau tidak ada perbedaan yang cukup
menyolok antara iklan dengan hasil pencarian yang Anda inginkan. Keberadaan
beraneka macam iklan ini tentu dapat dimaklumi sebab iklan masih menjadi sumber
pendapatan utama bagi mereka yang bergerak dalam bidang layanan mesin pencari.
Walaupun hampir semua situs mesin pencari kini dipenuhi dengan iklan, namun bukan
berarti semua mesin pencari akan memberikan hasil yang mengecewakan seperti yang
disebutkan di atas
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Berikut ini, kami sajikan beberapa mesin pencari terbaik yang dapat Anda jadikan
sebagai teman yang handal untuk mencari bahan-bahan maupun informasi di dunia
cyber. Daftar mesin pencari ini kami sajikan berdasarkan abjad.
Alltheweb

Salah satu keunggulan Alltheweb adalah menyediakan fungsi pencarian pada server
FTP. Fungsi pencarian lainnya ialah pencarian berita, gambar, video, audio, dan tentu
saja pencarian halaman web. Perbedaan antara hasil pencarian asli dengan iklan yang
terletak di atas hasil pencarian hanyalah dibatasi oleh sebuah garis.
==> http://www.alltheweb.com/
Altavista
Sebagai mesin pencari yang pertama kali ada, Altavista kini telah melengkapi dirinya
bukan hanya sekedar sebagai pencari standar (halaman web, gambar, dan berita)
melainkan juga audio dan video. Salah satu kehebatan Altavista ialah penyaringan hasil
pencarian terhadap hal-hal yang berbau pornografi. Keberadaan iklan diletakkan di atas
hasil pencarian dan ditandai dengan pemakaian teks berwarna.
==> http://www.altavista.com/
Excite
Excite melakukan pencarian dari beberapa mesin pencari yang telah ada kemudian
menyajikan hasil yang telah disaring tersebut di Situs Excite. Pada halaman hasil
pencarian, Anda justru tidak akan mendapatkan iklan, melainkan pengklasifikasian dari
hasil pencarian yang terletak di samping kiri. Excite menyebutnya sebagai "Refine Your
Results". Hal ini tentu saja akan menolong Anda untuk menemukan lebih cepat apa
yang Anda inginkan.
==> http://www.excite.com/
Lycos
Lycos menyajikan hasil pencarian dengan mengambil data dari mesin pencari
Alltheweb. Hal menarik dari Lycos adalah fungsi "Fun Search" yang lebih dikhususkan
bagi kaum remaja dan 50 pencarian terbesar yang diletakkan di halaman depan.
==> http://www.lycos.com/
Google
Sebagai sebuah mesin pencari, Google menyediakan berbagai fasilitas menarik yang
dapat digunakan untuk membantu pencarian. Beberapa fasilitas tersebut adalah
kecepatan dalam pencarian, penerjemahan situs hasil pencarian ke berbagai bahasa
utama di dunia, pencarian berdasarkan bahasa, serta sajian yang sesuai dengan apa
yang kita inginkan. Iklan dipisahkan dari hasil pencarian dan diletakkan di bagian
samping kanan. Walaupun sekarang hasil pencarian Google telah dipenuhi dengan
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situs spam, namun sampai saat ini, Google masih menjadi bintang mesin pencari.
==> http://www.google.com/
Yahoo

Ketika Anda memakai Yahoo sebagai mesin pencari, maka Yahoo akan menawarkan
kata kunci sejenis dengan kata kunci yang Anda masukkan. Hal ini akan menolong
Anda untuk melakukan pencarian dengan lebih detail. Waktu pencarian pun tidaklah
memakan waktu yang lama. Adapun iklan, ditampilkan di bagian samping kanan, sama
seperti Google.
Selain situs-situs tersebut di atas, masih banyak situs lain yang menyediakan fasilitas
mesin pencari. Setiap situs tentu saja memiliki keunggulan dan juga kelemahan masingmasing. Oleh karena itu, search mana yang paling baik, kami serahkan pada penilaian
pembaca.
[Dikumpulkan dari berbagai sumber oleh: Hardhono]

Lain-Lain
Perjalanan Iman
Dalam daftar nama orang-orang beriman, dapat kita temui satu ayat yang berbunyi,
"Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan
diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui
tempat yang ia tujui." (Ibrani 11:8)
Menurut pendapat orang Yahudi, Islam, dan Kristen, Abraham adalah sahabat Allah dan
bapak dari segala orang beriman. Sebutan ini memang tepat baginya, melihat bukti
sejarah yang ada di dalam Alkitab. Ia digambarkan sebagai orang yang memiliki iman
yang besar, sebab ketika harus mengorbankan putra satu-satunya, ia rela demi menaati
perintah Tuhannya. Peristiwa ini, juga menjadi gambaran mengenai Allah ketika
mengorbankan putra-Nya yang tunggal untuk menebus dosa umat manusia.
Iman Abraham itu ditunjukkan melalui berbagai cara, antara lain melalui keberaniannya
menyambut panggilan Tuhan untuk meninggalkan tanah kelahiran dan bangsanya,
menuju ke suatu tempat yang tidak diketahui sebelumnya. Juga dapat kita lihat,
bagaimana tangguhnya ia dalam mengatasi setiap bahaya, kegagalan, dan
kekecewaan ketika harus menaati perintah Tuhan tersebut.
Pesona Firman yang ingin penulis sajikan kali ini difokuskan kepada iman. Dengan
harapan akan membantu untuk memegang teguh iman kita dalam situasi apa pun yang
sedang kita hadapi di negara yang kita cintai ini, sebagai anak Tuhan.
Iman adalah Sebuah Visi
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Iman sebenarnya adalah sebuah realita, artinya bukan sesuatu yang diada-adakan
ataupun sebuah tujuan yang membuta. Bukan pula sesuatu yang membujuk kita agar
mau menerima sesuatu yang tidak masuk akal, melainkan sebuah keyakinan yang
jelas. Penulis Kitab Ibrani berkata,

“ "Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan
bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat."

”

— (Ibrani 11:1)—

Ketajaman batin yang mampu melihat perkara-perkara yang tidak tampak oleh mata
telanjang merupakan hakikat iman. Ketajaman itu kemudian memasuki kehidupan yang
tersembunyi, serta bisa melihat 'alam kasunyatan' atau realita yang mutlak. Dengan
demikian, kita bisa mempengaruhi kehendak, kuasa, panggilan, serta maksud Allah.
Iman merupakan sebuah penglihatan. Semua aspek tersebut di atas dapat kita pahami
melalui kehidupan Abraham.
Iman merupakan Sebuah Kegiatan
Iman bukan saja merupakan suatu penglihatan, akan tetapi juga merupakan suatu
kemampuan seseorang dalam membuat keputusan berdasarkan pengenalan yang jelas
pada apa yang dipercayai. Mula- mula memang melihat, namun kemudian ia bertindak.
Contoh, awalnya mengetahui maksud Allah, lalu pasrah diri, selanjutnya kuasa Allah
yang bekerja, panggilan Tuhan dirasakan dan berusaha untuk taat, muncul keyakinan,
dan akhirnya menerima faktanya. Kita sering lupa bahwa iman itu suatu kegiatan
penjelajahan. Kita cenderung mengartikan iman itu sebagai tindakan pasif, membuka
kedua telapak tangan kita lalu menengadah menantikan berkat yang akan diberikan
Tuhan.
Sebaliknya, iman itu sangat aktif, kedua telapak tangan memegang erat janji Tuhan; lalu
mengerjakan dengan tekun apa yang telah diperintahkan, sambil menjelajahi apa yang
pernah dilihat oleh mata hati kita. Paulus berkata,

yang dari sorga itu tidak pernah aku
“ "Sebab itu, ya raja Agripa, kepada penglihatan
”
tidak taat."
— (Kisah Para Rasul 26:19)—

Hal yang sama juga terjadi pada diri Abraham.
Kekristenan dimulai dengan kegiatan 'memindahkan gunung', lalu sebagai pelopor, dan
akhirnya sebagai penjelajah spiritual yang mengasyikkan. Ini tidak hanya berlaku bagi
Rasul Paulus yang luar biasa itu, namun juga bagi kebanyakan orang. Orang Kristen,
pada waktu itu melalui imannya, berhasil menjungkirbalikkan kekaisaran Roma.
Sayangnya, saat ini kebanyakan diantara kita, cenderung mengunggulkan organisasi,
ritual, dan peraturan-peraturan gereja, sehingga kita kehilangan romantika kehidupan
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beriman. Kita harus menemukan kembali getaran jiwa dan keberanian menyatakan
untuk iman.
Iman merupakan Sebuah Kemenangan

Iman yang dimulai dengan visi dan penjelajahan, akan diakhiri oleh sebuah
kemenangan. Abraham keluar dari negerinya ke suatu tempat yang belum ia ketahui,
kemudian menjadi bapak orang beriman. Ia mendaki gunung Moria untuk
mempersembahkan anak lelaki satu-satunya, karena yakin bahwa Tuhan kelak pasti
memenuhi janji-Nya seandainya pun Ishak mati. Semua kesulitan itu berakhir dengan
kehidupannya yang diberkati dengan limpahnya. Setelah berabad-abad terlewati, Yesus
mengatakan bahwa "Bapa bersukacita dan Abraham akan melihat hari-Ku, ia telah
melihatnya dan ia bersukacita".
Iman harus dimulai dari percaya pada Pribadi Allah, lalu dilanjutkan dengan misi dan
penjelajahan. Pada saat kita menapakkan kaki keluar dengan penuh percaya diri
menyambut panggilan Tuhan, kita memasuki aktivitas kerja sama dengan Tuhan. Kita
menikmati persekutuan itu, serta menghasilkan peningkatan pengalaman melalui
realitas-Nya, kuasa-Nya, rahmat-Nya, dan kemenangan mutlak-Nya, yaitu sebuah
kemenangan yang akan kita saksikan kepada dunia.

“

"Sebab semua yang lahir dari Allah, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan
yang mengalahkan dunia: iman kita."

”

— (1 Yohanes 5:4)—

Diedit dari sumber:
Judul Majalah : BAHANA, Edisi Agustus 2000
Judul Artikel : Perjalanan Iman
Penulis
: Pdt. Tertius Soediono
Halaman
: 44

Surat Anda
Dari: Soerya Irawan <soeryairawan@>
>Maaf aku kehilangan 6 seri terakhir.
>Apakah aku bisa minta copy 6 seri yang terakhir ?
>Atas kirimannya terima kasih. Tuhan Memberkati!
Redaksi:
Shallom Sdr. Soerya Irawan, Anda tidak perlu khawatir. Jika Anda kehilangan edisi-edisi
ICW Anda bisa berkunjung ke situs SABDA.org yang menyimpan semua arsip ICW
Untuk mengakses Situs SABDA.org di bagian Publikasi ICW, silakan langsung saja klik:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/arsip/
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Semua edisi ICW selalu diarsip dengan rapi dan lengkap di Situs SABDA.org. Selain itu,
edisi ICW terakhir juga kami tampilkan di sana. Jadi, bagi Anda yang kehilangan satu
atau lebih edisi ICW, Anda masih bisa membacanya dengan berkunjung ke Situs
SABDA.org. Demikian penjelasan kami. Mudah-mudahan Anda tidak khawatir
lagi.<include> </include>
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Salam Kasih
Shallom Sobat ICW,
Pada masa sekarang ini, untuk mendapatkan informasi atau mengenal suatu gereja
tidak perlu lagi harus dilakukan dengan cara-cara konvensional, seperti bertanya
kepada pendeta, majelis, ataupun jemaat gereja tersebut. Ada cara alternatif yang lebih
praktis, yaitu melalui media internet. Tapi syaratnya, gereja tersebut harus online, yaitu
dengan menyediakan situs atau sarana interaktif milis, supaya orang dapat
mengaksesnya melalui internet.
Nah, sekarang, bagaimana Anda bisa tahu apakah gereja yang Anda cari tersebut
memiliki sarana online atau tidak? Untuk itulah, maka ICW kali ini muncul dengan
menyajikan topik seputar situs-situs GEREJA. Melalui sajian ini kami berharap, kami
bisa mengajak pembaca untuk mengenal keberadaan berbagai gereja yang ada di
Indonesia ataupun gereja mancanegara yang memiliki sarana informasi online. Namun
sayangnya, dari sekian banyak situs gereja Indonesia, hanya sedikit yang terus diupdate. Oleh karena itu, pada rubrik JELAJAH SITUS, redaksi lebih memfokuskan
untuk me-review situs-situs gereja yang sering di-update. Adapun untuk rubrik JELAJAH
SITUS MANCA, redaksi secara khusus menyajikan review situs-situs gereja online yang
juga melakukan aktivitas-aktivitas gerejawi melalui media internet. Tidak kalah
menariknya, pada rubrik ULASAN, redaksi menyajikan sebuah artikel menarik
mengenai peranan apa yang harus diambil oleh gereja- gereja di Indonesia pada abad
21 ini.
Redaksi berharap, kiranya ICW Edisi 1034 ini dapat menambah wawasan pembaca
mengenai gereja-gereja dan bagaimana mereka memanfaatkan sarana online untuk
menunjang pelayanannya. Selamat membaca.
Redaksi
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Jelajah Situs
•

Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)

Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Huria Kristen Batak Protestan (HKBP)
yang memiliki gereja di seluruh kota-kota besar di Indonesia. Nah, melalui Situs HKBP
ini, Anda dapat mengenal lebih dekat keberadaan gereja yang mulai berdiri pada
tanggal 7 Oktober 1861 ini. Selain menyediakan berita-berita terbaru seputar kegiatan
gereja HKBP, situs ini juga menyajikan informasi lengkap mengenai organisasi HKBP,
seperti susunan kepimpinan, departeman, biro ataupun berbagai yayasan yang dikelola
oleh HKBP. Hal lain yang bisa Anda temukan ialah dokumen milik HKBP, antara lain:
Katekhismus, Agenda HKBP, Konstitusi HKBP, dan lain-lain. Untuk mengetahui lebih
banyak mengenai Situs HKBP, silakan berkunjung ke:
==> http://www.hkbp.or.id/
•

Gereja Bethany Graha

Anda tidak perlu repot-repot pergi ke Surabaya jika Anda ingin mengenal keberadaan
Gereja Bethany Graha. Dengan mengakses Situs Bethany Graha, maka semua
informasi mengenai Gereja Bethany Graha dapat Anda peroleh dengan lengkap.
Berbagai informasi seperti "Jadwal Kegiatan", "Profil Gereja", dan "Berita Foto" tersebut
disajikan dalam dua bahasa, yaitu Inggris dan Indonesia. Melalui situs ini, Anda juga
dapat membaca arsip "Warta Bethany" yang terbit seminggu sekali sejak Edisi 4 Juli
2004. Fasilitas lain yang dapat Anda nikmati adalah "Konseling" dan "Pelayanan Kami
(Gereja Bethany Graha)".
==> http://www.bethanygraha.org/
•

Gereja Bethel Indonesia (GBI) Keluarga Allah

Sejak pertama kali diluncurkan sampai saat ini, Situs Gereja Bethel Indonesia (GBI)
Keluarga Allah telah beberapa kali mengubah tampilan situsnya. Perubahan ini tentu
saja bertujuan untuk membuat situs ini tampil lebih baik dari sebelumnya. Selain hal-hal
umum seperti sejarah, pelayanan, serta organisasi, dan informasi kegiatan gereja,
melalui situs ini, Anda juga dapat mengetahui profil dari hamba- hamba Tuhan yang
melayani di GBI Keluarga Allah. Jika Anda tertarik dengan bahan-bahan sel group yang
mereka pakai setiap minggunya, Anda juga bisa mendapatkannya melalui situs ini.
Untuk mengunjungi Situs GBI Keluarga Allah, gereja sel yang terkenal dengan Prinsip
12- nya ini, silakan klik:
==> http://www.gbika.or.id/
•

Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII)

Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) merupakan salah satu gereja yang telah
memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai sarana untuk melaksanakan Amanat Agung
Kristus. Hal ini terasa sekali dari tujuan pembuatan situs yang dapat Anda lihat di
halaman depan Situs GKII. Selain menyediakan informasi seputar GKII, situs ini juga
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menyediakan berbagai tulisan rohani (artikel, renungan, dan kesaksian) serta forum
diskusi yang akan menolong Anda untuk semakin bertumbuh di dalam Kristus. Nah,
agar tidak penasaran, langsung saja klik:
==> http://www.kemah-injil.org/
•

Gereja Kristen Indonesia (GKI) Jabar Jemaat Bungur

Gereja Kristen Indonesia Jabar Jemaat Bungur berdiri pada tanggal 11 Mei 1952.
Kebaktian gereja ini mula-mula diadakan dengan dengan meminjam Gedung Ibadah
GKI Gunung Sahari (Jl. Gunung Sahari IV). Informasi mengenai sejarah GKI Bungur,
secara lengkap dapat Anda baca di Situs GKI Bungur yang baru diluncurkan pada
tanggal 12 Juli 2004. Situs yang dibuat dalam versi html dan flash ini juga menyediakan
jadwal kebaktian yang di-update setiap bulan, lengkap dengan daftar petugasnya.
Selain itu, informasi mengenai organisasi GKI Bungur yang sekarang beralamat di Jl.
Bungur Besar No. 84 Jakarta Pusat 10610 ini, dapat Anda lihat dengan berkunjung ke:
==> http://www.gkibungur.org/
•

Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Lippo Cikarang

Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Lippo Cikarang telah membuat situsnya menjadi
sebuah situs komunitas online. Hal ini akan membuka kesempatan bagi anggotaanggotanya untuk berpartisipasi dengan mengirimkan tulisan, berdiskusi, chatting, serta
melakukan interaksi yang positif sebagaimana layaknya sebuah komunitas. Situs yang
didominasi dengan warna hijau muda ini menyediakan fasilitas yang cukup lengkap bagi
Anda yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai GPdI Lippo Cikarang ataupun
sekadar mencari tulisan-tulisan rohani. Nah, untuk lebih jelasnya silahkan berkunjung
ke:
==> http://www.gpdi.or.id/
•

Paroki Kedoya Gereja Santo Andreas

Situs Paroki Kedoya Gereja Santo Andreas menjadi salah satu sarana untuk
mengenalkan keberadaan Gereja Santo Andreas yang berada di Paroki Kedoya Jakarta
kepada masyarakat luas. Berbagai informasi penting mengenai Gereja Santo Andreas
dapat dengan mudah Anda temukan di situs ini. Beberapa informasi tersebut, antara
lain: "Yayasan Organisasi Seksi", "Jadwal Misa", "Surat Gembala", "Pelayanan Liturgis",
"Pelayanan Masyarakat", dan informasi penting lainnya. Sebagai sarana interaksi, situs
ini juga menyediakan fasilitas "Forum Diskusi" dan "Milis" untuk berkomunikasi bagi
para pengunjung dengan pihak Gereja Santo Andreas. Untuk mengunjungi situs yang
memakai model frame ini, silakan klik:
==> http://www.st-andreas.org/
•

Situs-situs Gereja Indonesia di Luar Negeri
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Selain gereja-gereja yang ada di Indonesia, beberapa gereja Indonesia di luar negeri
pun juga telah mempunyai situs sebagai saran untuk mengenalkan keberadaan gereja
mereka pada orang lain. Berikut beberapa diantaranya:
Gereja Misi Indonesia (GMI)
==> http://www.gereja-misi-indonesia.org/
Gereja Baptis Indonesia Pertama (GBIP) Monrovia California
==> http://www.gbip.org/
Gereja Injili Indonesia San Fransisco
==> http://www.sfo.gii-usa.org/
Gereja Reformed Indonesia Injili (GRII) Singapura
==> htpp://www.grii-singapore.org/
•

Sumber Referensi Situs Gereja

Selain alamat situs di atas, masih terdapat banyak situs gereja, baik yang secara rutin
terus di-update maupun tidak.
Arsip Publikasi ICW di Situs SABDA.org
Sebagai sebuah milis publikasi yang mereview berbagai situs Kristen di Indonesia, ICW
beberapa kali pernah mengangkat topik mengenai gereja. Edisi-edisi ICW tersebut
dapat Anda baca di Arsip Publikasi ICW di Situs SABDA.org atau langsung Anda klik di:
ICW Edisi 069/2000: Gereja
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/069/
ICW Edisi 079/2000: Gereja (1)
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/079/
ICW Edisi 080/2000: Gereja (2)
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/080/
ICW Edisi 081/2000: Gereja (3)
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/081/
ICW Edisi 1003/2003: Gereja
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1003/
Sumber referensi di situs lain
Daftar Website Gereja, Lembaga dan Yayasan Kristen Online
==> http://www.kristenonline.com/gereja.htm
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Direktori Gloria Cyber Ministries
==> http://www.glorianet.org/database/

Jelajah Situs Manca
•

The Cyber Church

Situs The Cyber Church menyediakan sarana bagi Anda yang ingin melakukan
persekutuan ataupun kebaktian secara online. Seperti halnya gereja lokal, situs ini juga
memiliki anggota yang berjumlah ratusan ribu. Keanggotaan bersifat terbuka bagi siapa
saja dan juga gratis. Dengan menjadi anggota, Anda dapat melakukan berbagai
kegiatan, seperti: mendengarkan khotbah secara online, konseling, memasukkan pokok
doa, berdiskusi dengan anggota lain ataupun membaca bahan-bahan secara online.
Gereja online yang dipimpin oleh Pastor Darril Deaton, juga pemimpin Friendship
Baptist Church in Litchfield, Connecticut USA ini, beralamat di:
==> http://thecyberchurch.org/
•

The Virtual Church

Halaman depan dari Situs The Virtual Church menyajikan gambar yang menyerupai
halaman depan suatu gedung dengan tulisan "The Virtual Church" pada karpetnya. Di
bagian ujung gedung akan Anda jumpai tulisan "Main Hall" sebagai ruang kebaktian.
Silakan klik "Open", maka pintu akan terbuka dan Anda akan melihat gambar jemaat
yang sedang mengadakan kebaktian. Yang perlu Anda lakukan sekarang ialah "Sign In"
untuk mendaftarkan nama Anda. Setelah itu, Anda dapat membaca dan mendengarkan
khotbah ataupun membaca bahan-bahan renungan. Selain itu, pada bagian samping
gedung, Anda dapat menjumpai beberapa ruang yang dapat dipakai untuk melakukan
kegiatan lain selayaknya kegiatan gereja di dunia nyata. Nah, bagi Anda yang ingin
melakukan kegiatan gereja secara online, silakan kunjungi situs ini (Namun, Anda tetap
harus berjemaat di gereja lokal).
==> http://www.thevirtualchurch.com/
•

Virtual Church

Sepintas tampilan Situs Virtual Church memang terkesan bukan sebagai Situs Gereja
Online. Namun kesan tersebut akan segera hilang begitu Anda mulai menjelajahi situs
ini. Ketika Anda membuka Situs Virtual Church, maka Anda akan menemukan beberapa
"ruang" seperti halnya ruangan pada sebuah gereja. Pada bagian pertama, yaitu
"Entrance", Anda akan diajak untuk mengenal penciptaan manusia. Selanjutnya di
bagian "Youth Room", Anda dapat membaca berbagai cerita Alkitab. Untuk membaca
atau mendengar khotbah dapat Anda lakukannya dengan memasuki ruang "Sanctuary".
Ruangan lain yang dapat Anda masuki, antara lain: "Music Room", "Library", dan
"Fellowship Hall/Activity Center". Selain itu, situs ini juga menyediakan ruangan bagi
anak kecil, yaitu "Childrens Virtual Church". Untuk menjelajahi situs ini silakan klik:
==> http://www.virtualchurch.org/
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Get the Fresh

Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Maranatha Medan
http://www.gpdimaranatha.org/
http://gpdimaranatha.tripod.com/
Situs Gereja Pentakosta di Indonesia (GPdI) Maranatha Medan yang sekarang
memakai alamat Top Level Domain ini merupakan pengganti dari situs lama yang masih
memakai hosting gratis di tripod. Hal ini menunjukkan keseriusan dari pihak GPdI
Maranatha untuk memakai media internet sebagai sarana untuk menunjang pelayanan
mereka. Tidak terdapat banyak perbedaan yang mencolok antara situs yang lama dan
yang baru. Informasi mengenai jadwal ibadah, profil organisasi, pelayanan, artikel,
khotbah, kesaksian, serta berbagai hal lain mengenai GPdI Maranatha Medan masih
dapat Anda temukan di situs ini.
Hal baru yang dapat Anda jumpai di situs ini adalah forum diskusi yang dapat dipakai
sebagai sarana untuk berdiskusi dengan pengunjung situs lainnya ataupun pengurus
GPdI Maranatha Medan. Selain itu, berita yang ditampilkan di halaman depan tentu
akan mempermudah pengunjung untuk segera mengetahui kejadian penting yang
sedang berlangsung di GPdI Maranatha Medan. Silakan berkunjung!
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
Komunitas Kristen
Milis Komunitas Kristen merupakan salah satu milis diskusi yang bertujuan untuk saling
menguatkan antara anak-anak Tuhan di mana pun mereka berada tanpa memandang
dari gereja mana dia berasal. Melalui milis ini, Anda dapat menjalin interaksi, baik
dengan berkenalan, berdiskusi maupun dengan mengirimkan tulisan rohani. Jika Anda
mempunyai kesaksian ataupun cerita, silakan mengirimkannya ke milis ini. Namun
sebelumnya, Anda harus terdaftar dulu sebagai anggota milis ini. Silakan bergabung:
==> <komunitaskristen@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]
==> <komunitaskristen-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> http://groups.yahoo.com/group/komunitaskristen/ [Arsip]

Milis Publikasi
40 Hari Doa
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Milis Publikasi 40 Hari Doa ini diterbitkan selama 40 hari berturut- turut, dimulai 10 hari
sebelum bulan Ramadhan dan diakhiri tepat setelah bulan Ramadhan selesai. Pokokpokok doa yang dikirimkan diambil dari buku "40 Hari Doa Bangsa-bangsa" yang
menampilkan 10 pokok doa bagi suku-suku yang belum terjangkau di Indonesia dan 30
pokok doa bagi bangsa-bangsa. Bagi Anda yang memiliki kerinduan untuk berdoa bagi
pelayanan misi di Indonesia ataupun bangsa-bangsa lain, silakan berlangganan milis
ini. Selain itu, jika Anda ingin membaca pokok-pokok doa tahun lalu ataupun tahun ini
yang belum sempat Anda baca, silakan buka arsipnya di Situs SABDA.org
==> <subscribe-i-kan-buah-doa@xc.org> [Berlangganan]
==> http://www.sabda.org/publikasi/40hari/ [Arsip]
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DUNIA INTERNET

Fungsi utama mesin pencari adalah mengumpulkan (meng-index) berbagai alamat situs
yang ada di internet ke dalam suatu database dan menyajikan berbagai daftar situs
tersebut sesuai dengan kata kunci yang sedang dicari oleh pengunjung. Hanya saja,
suatu mesin pencari tidak akan melacak keberadaan situs-situs baru ataupun lama
yang belum didaftarkan pada mesin pencari tersebut. Baru, setelah situs tersebut
didaftarkan pada suatu mesin pencari, maka si mesin pencari tersebut akan meng-index
keseluruhan isi situs berdasarkan izin yang diberikan oleh si empunya situs.
Berdasarkan fakta tersebut, maka penting bagi kita untuk memasukkan situs-situs yang
kita miliki jika kita ingin situs kita muncul di suatu mesin pencari.
Saat ini mendaftarkan situs ke sebuah mesin pencari sangatlah mudah. Bahkan, ada
beberapa situs yang menyediakan jasa untuk mendaftarkan situs ke beberapa mesin
pencari sekaligus. Ada yang gratis ada juga yang tidak. Sebelum mendaftarkan situs ke
sebuah mesin pencari, ada beberapa hal penting yang perlu untuk diketahui.
Isi Situs
Adakalanya, beberapa mesin pencari menolak sebuah situs yang isinya tidak lengkap
(masih banyak halaman kosong ataupun belum jadi), banyak link yang tidak berfungsi
atau bahkan situsnya sudah mati. Selain itu, kualitas isi suatu situs juga dapat
menentukan posisi dari situs tersebut di suatu mesin pencari.
Robots.txt
Hampir semua mesin pencari akan mencari keberadaan file robots.txt di sebuah situs
yang sedang mereka index. File ini merupakan petunjuk bagi mesin pencari mengenai
bagian-bagian mana saja yang boleh di-index dan bagian-bagian mana yang tidak
boleh mereka ambil datanya.
Cara membuat file ini tidaklah sukar. Pertama, bukalah notepad dan tuliskan
User-agent: *
Disallow: admin.php
Disallow: /images Setelah itu, simpan file tersebut dengan nama robots.txt dan upload
ke bagian home dari situs Anda.
Perintah "User-agent" ialah izin yang diberikan untuk suatu mesin pencari. Jika Anda
memberi tanda * berarti Anda mengizinkan semua mesin pencari meng-indeks situs
Anda. Adapun perintah "Disallow" berfungsi untuk membatasi akses dari suatu mesin
pencari. Dengan menulis "Dissalow: nama file atau /nama folder" berarti suatu mesin
pencari tidak diperkenankan meng-index bagian tersebut.
Meta Tags
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Meta Tags adalah sekumpulan kode tersembunyi yang diletakkan pada bagian HEAD
dari kode-kode html dalam halaman situs. Pemberian kode Meta Tags merupakan salah
satu cara yang akan membantu sebuah situs agar dapat tampil dan mendapatkan
rangking yang tinggi di sebuah situs mesin pencari. Namun demikian, adanya Meta
Tags ini tidak menjamin situs Anda akan mendapatkan posisi utama di sebuah situs
mesin pencari. Selain Meta Tags, kualitas isi situs, dan keterkaitan informasi di Meta
Tags dengan isi situs menjadi beberapa syarat sebuah situs untuk menduduki posisi
tinggi dalam suatu mesin pencari. Anda dapat membuat Meta Tags secara cepat dan
mudah dengan memanfaatkan fasilitas Meta Tags Generator di situs:
==> http://www.submitexpress.com/metatags.html
Situs Penyedia Submit Gratis
Berikut beberapa situs yang menyediakan jasa untuk memasukkan situs Anda ke
beberapa mesin pencari sekaligus.
Free search engine submission 1 Hit
==> http://www.1-hit.com/free-search-engine-submit.php
I Need Hits
==> http://www.ineedhits.com/add-it/free/
Submit Express
==> http://www.submitexpress.com/
Scrub The Web
==> http://www.scrubtheweb.com/addurl.html
Sebagai catatan, beberapa situs mesin pencari akan mengirimkan e-mail kepada Anda
untuk konfirmasi apakah benar Anda memasukkan suatu situs ke mesin pencari
mereka. Oleh karena itu, pastikan Anda juga memasukkan alamat e-mail yang benar
ketika mendaftarkan situs Anda ke situs-situs tersebut.

Lain-Lain
Peranan Gereja di Indonesia Awal Abad 21
Apabila kita memperhatikan keberadaan Indonesia dan gereja masa kini, maka terdapat
beberapa kenyataan yang jelas sebagai berikut: Pertama, gereja di sini hadir dalam
suatu konteks dimana mayoritas penduduknya bukan Kristen dan terdiri dari agama dan
kepercayaan yang beragam. Kedua, struktur kekuasaan Indonesia merupakan struktur
yang korup, yang sedang dalam tahap awal permulaan reformasi. Ketiga, ketimpangan
dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat sangatlah beragam. Keempat, Indonesia
adalah suatu bangsa yang besar dan terdiri dari ribuan suku bangsa yang tersebar di
ribuan pulau. Dalam situasi demikian, bagaimanakah seharusnya gereja berperan
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berdasar pada esensi gereja yang sesungguhnya, namun juga yang tetap relevan di
tanah air kita?
Gereja dan Pluralitas Agama

Kesadaran akan kehadiran gereja dalam konteks pluralitas agama terlihat sebelum
masa kemerdekaan. Berdasarkan tulisan W.B. Sidjabat dalam bukunya "Partisipasi
Kristen dalam 'Nation Building' di Indonesia", kita dapat menelusuri bahwa pemahaman
tersebut telah dibahas dan didiskusikan diantara mahasiswa Kristen sebelum
kemerdekaan.
'Gereja dan Struktur yang Korup
Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 justru tidak membawa kehidupan bangsa
Indonesia ke arah yang lebih baik, namun semakin menempatkannya sebagai negara
yang dipenuhi dengan tindak korupsi dalam seluruh sisi kehidupan. Kebobrokan yang
terjadi saat ini juga mencerminkan adanya ketidakbenaran dengan peran dan kiprah kita
sebagai "garam" dunia (bdk. Matius 5:13).
Gereja Menghadapi Kemiskinan Dan Kebodohan
Banyaknya warga miskin, pengangguran, dan mudahnya orang dihasut dan diadu
domba menggambarkan kualitas warga masyarakat kita. Jikalau kita memahami gereja
sebagai "tubuh Kristus" yang melaluinya Kristus hadir dan berkarya, maka teladan
Yesus harus menjadi nyata dalam kehidupan gereja saat ini (bdk. Matius 5:3; 9:35-38).
Gereja di Tengah Adat dan Kebudayaan
Keberadaan gereja di negara kita sering dihubungkan dengan Belanda yang telah
menyengsarakan bangsa kita selama 350 tahun. Untuk menghindari sikap antipati
tersebut, maka gereja haruslah lebih "mempribumi." Apa yang dilakukan oleh Paulus di
Athena (Kisah 17:22-28) dengan terlebih dahulu memperhatikan dan mendengar
budaya dan kepercayaan mereka dan kemudian menegaskan bahwa Allah yang
diberitakannya adalah Allah yang tidak dikenal merupakan contoh dari menemukan
Kristus dalam situasi seperti itu.
Kesimpulan dan Usulan
Pertama, gereja perlu lebih memahami jati diri dan misi panggilannya di dunia secara
lebih jernih dan komprehensif. Dengan menjadikan Alkitab sebagai dasar pijakan utama
dan belajar dari sejarah gereja sepanjang zaman dan tempat, gereja memposisikan
dengan tepat dirinya dalam masyarakat yang beragam keberadaannya dan yang terus
berubah.
Kedua, gereja harus memiliki sikap yang jelas dan tegas terhadap persoalan-persoalan
yang dihadapi oleh negara pada masa kini. Sikap terhadap pluralitas agama, struktur
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yang korup, kemiskinan dan kebodohan, adat dan budaya, serta hal-hal relevan lainnya,
harus menjadi agenda dan kajian dalam menetapkan dasar dan arah pembinaan dan
pelayanan warga gereja.
Keempat, perlunya keberanian dan kemauan dari pimpinan dan warga gereja untuk
terus mentransformasi dirinya, sehingga setiap warga gereja boleh bertumbuh dan
kemudian dapat berperan aktif dan tepat memenuhi panggilan pelayanannya.
Terakhir, pentingnya kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus yang memiliki keunikan
karunia, panggilan, dan situasi konteks yang dihadapi. Keberbedaan bukanlah untuk
dipertentangkan, namun justru sebaliknya, seharusnya membuat gereja mensyukuri
kekayaan dan kelengkapan tubuh Kristus. Tanpa adanya Roh Kudus yang
mempersatukan sangat sulit mengharapkan wajah dan kiprah gereja di abad ke-21
akan makin menjadi kesaksian yang benar tentang siapa Kristus dan makna-Nya bagi
bangsa ini.
Diringkas dari sumber:
Judul Buku
Judul Asli
Artikel
Edisi
Penulis
Penerbit
Halaman

: Veritas, Jurnal Teologi dan Pelayanan
Mencari Esensi dan Misi Gereja dalam Konteks Indonesia Awal Abad
:
21
: Volume I Nomor I (April 2000)
: Winfrid Prayogi
: Seminari Alkitab Asia Tenggara
: 39-51

Stop Press
PUBLIKASI e-Penulis
Kabar gembira bagi Anda yang punya hobi menulis dan ingin menjadi penulis Kristen!
Kini telah terbit Publikasi "e-Penulis", publikasi elektronik bulanan yang bertujuan untuk
membuka wawasan Anda dalam bidang pelayanan literatur Kristen. Bukan hanya itu
saja, melalui publikasi yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) ini,
Anda juga akan dibekali dengan ketrampilan untuk menulis. Nah, sangat menarik
bukan? Mari bergabung bersama kami dalam wadah Publikasi "e-Penulis" untuk
berbagi visi dan berkarya untuk memuliakan Kristus melalui karya tulisan kita.
Untuk mendaftar caranya mudah sekali, silakan mengirim email kosong ke alamat:
==> <subscribe-i-kan-Penulis@xc.org> [Berlangganan]
==> <staf-penulis@sabda.org> [Kirim Pesan]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/ [Lihat Arsip]
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Surat Anda
Dari : "Paulus H" <paulus@>
>Halo,
>Apakah ICW juga membuat arsip versi pdf? Soalnya saya ingin membaca
>berbagai arsip ICW dengan memakai komputer di rumah saya secara
>offline.
>Atas jawabannya saya mengucapkan terima kasih.
Redaksi:
Shallom Saudara Paulus. Semua arsip ICW dapat Anda lihat di Situs SABDA.org, tapi
bukan dalam bersi pdf. Namun demikian, Anda jangan kecewa. Ada beberapa cara
yang dapat Anda lakukan untuk menyimpan arsip ICW tersebut dan kemudian
membacanya secara offline:
1. Cara yang pertama ialah dengan menyimpan (save as) halaman- halaman
tersebut satu persatu.
2. Cara yang kedua ialah dengan memakai software untuk meng-donwload atau
meng-copy sebagian atau seluruh isi situs, sehingga dapat diakses saat offline.
Beberapa software tersebut, antara lain:
Offline Explorer
==> http://www.metaproducts.com/
Teleport pro
==> http://www.tenmax.com/
Semoga jawaban ini bisa membantu Anda. Tuhan memberkati!<include> </include>
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ICW 1035/November/2004: Konseling
Salam Kasih
Shallom sobat ICW,

Semakin kompleksnya masalah hidup yang dialami oleh manusia saat ini telah
mendorong meningkatnya kebutuhan akan adanya pelayanan konseling ditengahtengah masyarakat kita, termasuk dikalangan orang Kristen dan gereja. Hadirnya
pelayanan konseling Kristen diharapkan dapat menjadi salah satu jalan untuk
mendapatkan pertolongan bagi masalah-masalah yang muncul, baik masalah rohani
maupun kejiwaan. Namun sangat disayangkan kebutuhan pelayanan konseling Kristen
yang terus meningkat ini tidak ditunjang dengan adanya jumlah konselor Kristen yang
berkualitas, bahkan pendeta pun sering tidak diperlengkapi dengan ketrampilan untuk
bisa menjadi konselor yang baik. Nah, menyimaki keadaan inilah, maka gereja dan
umat Kristen secara umum mulai tergerak untuk mencari jalan keluar, bukan hanya
bagaimana melipatgandakan pelayanan konseling tapi juga bagaimana
melihatgandakan jumlah konselor Kristen yang baik, bukan hanya yang mengerti
masalah kejiwaan tapi juga kerohanian. Nah, berangkat dari fenomena inilah ICW Edisi
1035 mengangkat tema KONSELING.
Kemajuan teknologi internet telah membawa pelayanan konseling ke tingkat yang lebih
tinggi lagi. Melalui internet misalnya, metode pelayanan konseling tidak lagi harus
dilakukan dengan cara tradisional, yaitu melalui tatap muka. Pelayanan konseling lewat
internet ini telah membuka alternatif baru bagi mereka yang tidak dapat dilayani secara
tatap muka bisa tetap mendapatkan pelayanan, meskipun hanya dengan jarak jauh.
Selain itu, hal yang sangat menguntungkan dengan kemajuan teknologi internet adalah
tersedianya sumber-sumber informasi berharga yang dapat digunakan oleh orangorang Kristen yang terbeban melayani konseling untuk meningkatkan kemampuan
mereka dalam memberikan konseling. Berbagai review situs tentang pelayanan
konseling akan kami sajikan dalam edisi ICW ini. Selain itu, kami juga menyajikan
sebuah artikel mengenai perbedaan antara konseling Kristen dengan konseling Sekuler.
Kami yakin akan sangat menolong para konselor Kristen untuk memberikan konseling
yang alkitabiah.
Tanpa berpanjang kata, Redaksi mengucapkan selamat membaca!
Redaksi
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Jelajah Situs
•

C3I (Christian Counseling Center Indonesia)

Berbicara mengenai situs-situs Konseling Kristen, Situs C3I adalah situs yang sarat
dengan bahan yang akan menolong para konselor. C3I sendiri adalah lembaga
pelayanan virtual yang diprakarsai oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), yang
terpanggil untuk menyebarkan bahan-bahan pelayanan konseling Kristen kepada
masyarakat Kristen Indonesia. Situs C3I dirancang sedemikian rupa sehingga mudah
bagi pengunjung untuk menemukan bahan yang diinginkan. Secara garis besar, menumenu di Situs C3I disusun berdasarkan dua pembagian kategori. Pembagian pertama
berdasarkan "tipe bahan", yang dapat ditemukan di bar horisontal. Adapun pembagian
kedua berdasarkan tema/topik, yang tersaji di bar vertikal kiri. Sebagai penyedia
informasi, Situs C3I juga menyediakan alamat-alamat konseling dan situs-situs lain
seputar konseling. Jika Anda ingin mengunjungi Situs C3I, silakan klik alamat berikut ini:
==> http://www.sabda.org/c3i/
Selain membangun situs, C3I juga menerbitkan Publikasi e-Konsel yang menerbitkan
berbagai artikel, renungan, tanya-jawab, dll. yang akan menolong para konselor Kristen
mengembangkan wawasannya dan membekali mereka untuk dapat melayani dengan
lebih baik. Untuk membaca arsip publikasi elektronik e-Konsel, yang diterbitkan secara
berkala setiap dua minggu sekali (tanggal 1 dan 15) ini, silakan berkunjung ke bagian
Arsip Publikasi e-Konsel di Situs SABDA.org atau langsung klik:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/
==> <subscribe-i-kan-konsel@xc.org>
•

TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga)

Anda mungkin pernah mendengar siaran Program Radio TELAGA, sebuah program
pelayanan radio mengenai konseling yang dirintis mulai bulan Maret 1998 oleh
Lembaga Bina Keluarga Kristen (LBKK). Selain dapat didengarkan melalui radio, Anda
juga bisa mendapatan bahan TELAGA tersebut melalui Situs TELAGA, baik dalam
format audio maupun transkrip rekaman kaset. Guna mempermudah pengunjung
menemukan bahan yang diinginkan, maka berbagai bahan tersebut telah
dikelompokkan ke dalam tema-tema yang menarik dan sistematis. Selain itu,
keberadaan form pencarian juga akan membantu pengunjung menemukan audio yang
diinginkan berdasarkan kata kunci yang dimasukkan. Situs TELAGA juga menyajikan
alamat-alamat konseling yang dapat Anda hubungi. Tersedia juga informasi daftar
alamat stasiun radio yang menyiarkan program TELAGA. Selamat berselancar!
==> http://www.telaga.org/
•

Fokus Pada Keluarga House of Glory

Fokus Pada Keluarga adalah organisasi non-profit afiliasi dengan "Focus on The
Family", Colorado Springs, USA yang melayani di bidang konseling. Selain menerbitkan
beberapa buku, buletin, dan booklet, Fokus Pada Keluarga (FPK) juga telah
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mengembangkan pelayanannya di bidang internet (bekerja sama dengan Situs House
of Glory). Salah satu pelayanan online tersebut ialah Konseling Online untuk semua
pengunjung yang ingin mendapatkan pelayanan konseling melalui media internet.
Sebagai bahan bacaan, situs ini menyediakan berbagai artikel seputar konseling dan
juga arsip surat-surat konseling beserta jawabannya. Tentu saja nama pengirim surat
telah dirahasiakan. Sebagai catatan, untuk dapat melakukan pelayanan konseling,
Anda harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota Situs House of Glory. Pelayanan
online FPK ini dapat Anda temukan di Situs House of Glory atau langsung klik:
==> http://www.houseofglory.com/fpk/default.asp

[Sebagai catatan: Review Situs Focus on The Family, USA (bahasa Inggris) dapat Anda
baca di rubrik "Jelajah Situs Manca".]
•

Jawaban

Situs Jawaban adalah situs milik Cahaya Bagi Negeri (CBN) yang selama ini
memproduksi Program Televisi "Solusi" dan "Kasih". Melalui Situs Jawaban, Anda akan
menemukan berbagai tulisan menarik. Pada menu "Solusi" dan "Kasih" tersedia
berbagai "Tips" serta "Bedah Kasus" dari berbagai masalah yang dihadapi oleh
manusia. Selain itu, berbagai kesaksian yang ditayangkan dalam acara "Kasih" atau
"Solusi" juga dapat Anda baca di situs ini. Situs ini juga menyediakan fasilitas
"Konseling" sebagai sarana interaktf bagi para pengunjung yang sedang menghadapi
suatu masalah. Secara singkat, situs ini bertujuan memberikan "jawaban" atas berbagai
pertanyaan seputar permasalahan dalam kehidupan manusia. Nah, bagi Anda yang
ingin melakukan pelayanan konseling atau mencari jawaban dari masalah yang sedang
dihadapi, silakan berkunjung ke Situs Jawaban.
==> http://www.jawaban.com/
•

Konseling Sahabat Surgawi

Salah satu fasilitas pelayanan yang disediakan oleh Situs Sahabat Surgawi ialah
Konsultasi/Konseling secara online. Melalui fasilitas ini, Anda dapat mengirimkan
permasalahan yang sedang Anda hadapi melalui form yang disediakan. Setelah itu, Tim
Pengasuh Konseling Sabahat Surgawi akan menjawab surat Anda dengan menolong
memberikan saran solusi yang dapat Anda pikirkan. Selain itu, situs ini juga
menampilkan arsip dari beberapa surat konseling lengkap dengan jawabannya. Hal ini
akan menolong Anda untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang mungkin juga
sedang Anda hadapi. Untuk memanfaatkan fasilitas ini, silakan kunjungi:
==> http://www.sahabatsurgawi.net/form_konsultasi.html
•

Konsultasi Kasih

Selain menyediakan berbagai bahan-bahan serta sumber referensi Kristiani (terutama
Katholik), Situs Kasih juga menyediakan pelayanan bagi para pengunjung yang ingin
konsultasi/konseling seputar masalah kehidupan sehari-hari. Konseling tersebut terbagi
dalam 4 topik utama yang menyangkut kehidupan manusia, yaitu "Firman", "Iman",
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"Remaja", dan "Rumah Tangga". Untuk lebih jelasnya silakan klik alamat di bawah ini:
==> http://www.kasih.or.id/
•

Situs-situs Konseling Online

Selain situs-situs tersebut di atas, ada beberapa Situs Kristen yang menyediakan menu
"Konseling Online" bagi para pengunjungnya. Tidak harus pelayanan konseling
dilakukan secara pribadi atau permasalahan konseli hanya diketahui oleh seorang
konselor. Beberapa situs justru menyediakan model konseling terbuka dalam suatu
forum diskusi. Dengan demikian, permasalahan yang Anda posting akan mendapatkan
masukkan dari banyak pihak. Beberapa di antaranya, yaitu:
Aku Percaya
==> http://www.akupercaya.com/forum/forumdisplay.php?f=24
Forums Yesus Kristus.com
==> http://yesus-kristus.com/forum/
Terang Dunia
==> http://www.terangdunia.com/konseling.php
Konseling GL Ministry
==> http://www.glministry.com/
Salib Ministry
==> http://www.salib.net/

Jelajah Situs Manca
•

Agape Christian Counseling

Situs Agape Christian Counseling dibuat untuk memberikan pelayanan konseling online
bagi mereka yang sulit mencari waktu untuk bertemu dengan konselor secara langsung.
Secara garis besar, situs ini terdiri atas tiga bagian utama mengenai konseling, yaitu:
"New Online Test For Couples", "Therapist Only", dan "Online Screening Test". Untuk
mengikuti terapi online ini, Anda harus terlebih dahulu terdaftar sebagai anggota situs
ini. Selain secara online, konseling juga dilayani melalui telepon atau bertemu secara
langsung dengan konselor dari Agape dengan mengunjungi kantor mereka. Semua
informasi mengenai metode konseling, alamat kantor Agape yang tersebar di berbagai
kota di Amerika Serikat serta berbagai tes yang disediakan oleh Agape Christian
Counseling dapat Anda temukan di alamat:
==> http://www.agapechristiancounseling.com/
•

Christian Counseling Ministries
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Christian Counseling Ministries (CCM) adalah organisasi interdenominasi yang didirikan
pada tahun 1978 dengan tujuan untuk menolong setiap orang, pasangan suami istri dan
keluarga agar mampu mendapatkan yang terbaik yang Tuhan berikan dalam hidup
mereka baik secara jasmaniah, spiritual, dan emosional. Selain menyediakan informasi
seputar Yayasan CCM, Situs CCM ini juga menyediakan informasi mengenai metode
konseling CCM, kesaksian, dan juga berbagai artikel dan bahan-bahan seputar
konseling. Untuk mengakses semua informasi serta bahan-bahan seputar konseling
tersebut, silakan berkunjung ke alamat berikut:
==> http://www.intensivecounseling.org/
•

Focus on The Family

Memiliki keluarga yang sehat dan harmonis, tentu saja sudah menjadi impian semua
orang walaupun untuk meraihnya tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Nah,
keberadaan Situs Focus on The Family, yang dipimpin oleh Dr. James Dobson ini, akan
menolong Anda untuk mewujudkan impian tersebut. Berbagai bahan serta sumber
informasi yang terdapat dalam situs ini disajikan untuk membantu para pengunjung
yang sedang memiliki masalah dalam keluarganya. Bahan-bahan tersebut
dikelompokkan dalam 4 kategori, yaitu: "Parents", "Men/Women", "Children", dan
"Teens". Berbagai topik- topik menarik lainnya yang disajikan dalam situs ini dapat
langsung Anda temukan ketika Anda mengunjungi Situs Focus on The Family di alamat
yang tertera di bawah ini:
==> http://www.family.org/

Get the Fresh
Kumpulan Renungan
http://www.krenungan.org/
Kumpulan Renungan adalah salah satu situs yang menyediakan berbagai renungan
yang tersusun dalam berbagai topik menarik. Topik-topik tersebut, antara lain: "Stories",
"Prays", "Poems", "Archives" "Reflections", dan "Misc". Beberapa renungan tersebut
disajikan dalam bahasa Indonesia, sedangkan beberapa lagi ditulis dalam bahasa
Inggris. Walaupun desain situs yang didominasi dengan warna biru ini tampak
sederhana, namun kumpulan renungan yang ada di dalamnya sangat layak untuk kita
baca. Nah, bagi Anda yang sedang mencari- cari bahan-bahan untuk renungan, silakan
berkunjung ke Situs Kumpulan Renungan.
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
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Milis Diskusi
Gracia Milis

Gracia Milis adalah sebuah milis diskusi Kristiani yang didirikan pada tanggal 10 Maret
2003 oleh redaksi Majalah Caturwulan Gracia di GKI Manyar Surabaya. Melalui milis
yang keanggotaannya bersifat terbuka (tidak hanya untuk jemaat GKI Manyar
Surabaya) ini, Anda dapat berdiskusi, berbagi pengalaman, atau mengirimkan tulisantulisan rohani, sehingga dapat menguatkan dan membangun iman setiap anggotanya
kepada Kristus. Selain itu, diharapkan melalui milis ini, kita dapat menyebarkan
kebenaran dan kabar sukacita (Injil) ke seluruh pelosok dunia. Nah, bagi Anda yang
ingin melayani Tuhan melalui internet, alangkah baiknya memulai dengan bergabung di
milis ini dan selalu aktif di dalamnya.
==> <gracia-milis-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <gracia-milis@yahoogroups.com> [Berkirim pesan]
==> http://groups.yahoo.com/group/gracia-milis [Arsip]

Milis Publikasi
More of Him
More of Him adalah milis publikasi (newsletter) Kristen berbahasa Inggris yang
diterbitkan untuk memperdalam pemahaman anggota mengenai Alkitab dan Kristus.
Setelah bergabung dengan publikasi ini, Anda akan mendapatkan kiriman artikel-artikel
menarik yang berisi berbagai hal seputar fenomena yang terjadi dalam kehidupan
sehari-hari dilihat dari sudut pandang Alkitab. Nah, bagi Anda yang ingin mendapatkan
kiriman artikel-artikel Kristen yang membangun, silakan berlangganan milis publikasi ini.
==> <moreofhim-subscribe@myinjesus.com> [Bergabung]
==> http://moreofhim.injesus.com [Arsip]

Lain-Lain
Apakah yang dimaksud dengan konseling Kristen? Dan apa perbedaannya dengan
konseling pada umumnya? Jika yang melakukan pelayanan konseling adalah seorang
Kristen, apakah secara otomatis pelayanan konseling tersebut dapat disebut sebagai
konseling Kristen?
Artikel berikut kami sajikan dengan harapan dapat menolong Anda untuk mengetahui
perbedaan antara konseling kristen dan konseling pada umumnya. Versi lengkap dari
artikel ini dapat Anda temukan di Milis Publikasi e-Konsel Edisi 002 (15-10-2001)
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/002/

Apakah Konseling Kristen?

235

ICW 2004

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 konseling Kristen dan konseling
Sekuler, karena hal-hal yang mendasari kedua pemahaman ini tidaklah sama. Berikut
ini adalah beberapa presuposisi (praanggapan) dasar yang membedakan konseling
Kristen (Konseling Alkitabiah) dan konseling Sekuler:

1. Orientasi dan Sumber Pengetahuan Konseling
Konseling Sekuler berorientasi pada manusia (anthropocentris) dan sumber
pengetahuan adalah berasal dari akal budi dan pengalaman manusia
(humanisme). Adapun 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 dibimbing (konseli)
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 terjadi dalam hidup si konseli.
4. Kebenaran Moralitas
Kebenaran moralitas konseling Sekuler ditentukan oleh situasi etika masyarakat
saat itu, yang dapat mengalami pergeseran- pergeseran atau perubahan.
Adapun kebenaran moralitas konseling Kristen berakar pada kebenaran Alkitab
yang tidak pernah luntur atau berubah.
Perbedaan-perbedaan di atas memperlihatkan dengan jelas bahwa konseling Kristen
bukan merupakan salah satu pilihan alternatif dalam melakukan bimbingan 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"? Secara singkat dan
sederhana bisa kita simpulkan bahwa Konseling Kristen (Konseling Alkitabiah) adalah
usaha yang dilakukan oleh konselor Kristen untuk membantu orang Kristen lain
(konseli) dalam menjalani proses pengudusan (sanctification) yang dilakukan oleh Allah,
dengan demikian diharapkan hal ini akan memungkinkan konseli untuk menemukan
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hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi semakin serupa dengan
Kristus.

Dari definisi tersebut di atas, perbedaan antara konseling Kristen dan konseling Sekuler
menjadi semakin jelas, yaitu konseling Sekuler tidak mungkin membawa konselinya
untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dan semakin serupa dengan Anak-Nya,
karena konseling Sekuler memang tidak dibangun berdasarkan kebenarannya pada
Firman Allah dan tidak memiliki tujuan akhir untuk setia dan taat kepada Firman-Nya.
Diedit dari sumber: Arsip Publikasi e-Konsel Edisi 002 (15-10-2001)
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/002/

Stop Press
INFORMSI SITUS-SITUS BARU YAYASAN LEMBAGA SABDA
Sebelum tahun 2004 ini berakhir, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) merencanakan
meluncurkan beberapa situs Kristen baru yang diharapkan dapat menjadi berkat dan
bermanfaat bagi masyarakat Kristen Indonesia. Puji Tuhan dua situs baru sudah bisa
diluncurkan bulan Oktober 2004 y.l. Masih ada dua situs baru lain yang akan
diluncurkan dan akan kami umumkan pada penerbitan ICW y.a.d.
1. Peluncuran Situs LINKS
==> <http://www.sabda.org/links/>
Setelah ditunggu sekian lama, akhirnya bulan Oktober 2004 yang lalu, YLSA
meluncurkan Situs LINKS, yaitu sebuah situs direktori Kristen. Keberadaan Situs
LINKS ini selanjutnya akan menggantikan keberadaan Situs Muara Informasi
Kristen (MIK).
==> <http://www.sabda.org/mik/>
Secara kapasitas, Situs LINKS akan dapat memuat sangat banyak data. Namun
saat ini, baru ada kira-kira 400 alamat situs, jadi belum banyak data yang masuk
di dalamnya. Sebenarnya banyak alamat situs yang sudah kami kumpulkan sejak
beberapa tahun y.l., tapi tragisnya banyak alamat-alamat situs yang dulu ada
sekarang sudah tidak ada lagi, alias mati.
Sebagai sebuah direktori Kristen, Situs LINKS menampilkan berbagai alamat
situs dan milis Kristiani serta deskripsinya yang telah dikelompokkan
berdasarkan kategori tertentu. Selain menampilkan berbagai kategori serta sub
kategori, lengkap dengan jumlah situs yang ada di dalamnya, bagian depan Situs
LINKS juga menyajikan navigasi ke berbagai menu yang ada di Situs LINKS.
Menu-menu tersebut adalah "Direktori/Home", "Detail per Situs", "Submit URL",
"Help", "Tentang Kami", dan "Buku Tamu"
Berikut penjelasan singkat untuk setiap menu tersebut di atas:
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Pada halaman Direktori/Menu, Anda akan menemukan berbagai kategori
dan sub kategori. Kategori utamanya adalah sbb.:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Alkitab
Anak
Christian Computing
Fasilitas
Gereja
Perayaan
Komunitas
Konseling
Kumpulan Bahan
Literatur
Misi
Musik
Organisasi Kristen
Pendidikan
Web Site
Situs dalam Kenangan

Situs-situs yang disajikan di setiap kategori ataupun sub kategori
terbagi dalam dua bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Selain
itu, situs-situs tersebut juga ditampilkan dalam 3 tampilan, yaitu:
18. Tampilan Ultra Singkat
Hanya menampilkan seluruh alamat situs dan milis dalam satu kategori
utama.
19. Tampilan Singkat
Menampilkan judul, alamat url, dan deskripsi situs, serta milis dalam
kategori ataupun sub kategori yang dimaksud.
20. Tampilan Lengkap
Menampilkan judul, alamat, deskripsi, screenshot, dan review situs, serta
milis dalam kategori ataupun sub kategori yang dimaksud.
21. Detail per Situs <http://www.sabda.org/links/detail/>
Bagian ini menyajikan semua alamat situs ataupun milis di Situs
LINKS yang terbagi dalam dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa
Inggris. Jika Anda membuka salah satu situs, maka Anda akan menemukan
pejelasan (deskripsi, review/komentar/koreksi, screenshot, dan keywords) dari
situs tersebut.
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Anda juga dapat mengirimkan situs ataupun milis untuk ditampilkan di
Situs LINKS dengan memanfaatkan fasilitas ini. Form ini juga dapat Anda
gunakan untuk mengusulkan kategori atau sub kategori baru.
o

Help <http://www.sabda.org/links/help/>

Bagian ini akan menolong Anda bila mengalami kesulitan ketika
menggunakan berbagai fasilitas di situs LINKS.
o

Tentang Kami <http://www.sabda.org/links/tentang/>

Pada halaman ini, Anda dapat mengetahui mengenai latar belakang,
deskripsi, sereta visi dan misi dari Situs LINKS.
o

Buku Tamu

Buku Tamu merupakan salah satu menu yang terdapat pada semua situs
milik YLSA. Pada bagian ini, Anda dapat memberikan kesan ataupun pesan
mengenai LINKS untuk selanjutnya dapat kami tampilkan di situs ini.
Selain hal-hal di atas, tersedia juga fasilitas pencarian yang akan menolong Anda
menemukan situs yang Anda cari dengan cepat. Nah, sekarang Anda tidak perlu
bingung lagi untuk menemukan situs-situs Kristen Indonesia, karena melalui situs
LINKS Anda tidak mungkin akan tersesat di belantara dunia cyber.
Jika Anda mengetahui informasi tentang situs tertentu dan ternyata belum Anda
temukan di Situs LINKS atau salah informasinya, silakan cepat-cepat kirimkan
informasi dengan mengisi Formulir yang tersedia di halaman:
==> <http://www.sabda.org/links/submit/>
Selamat berkunjung!
Peluncuran Situs CHRISTIAN WRITERS' CLUB
==> http://www.ylsa.org/cwc
Pada edisi ICW yang lalu, Redaksi telah mengumumkan terbitnya sebuah milis
publikasi baru, yaitu e-Penulis. Publikasi e-Penulis bersifat satu arah atau
dengan kata lain, anggota hanya akan menerima kiriman e-mail dari Redaksi,
tapi tidak untuk berdiskusi dengan sesama anggota. Nah, untuk memberikan
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wadah komunitas agar para anggota dapat berinteraksi, maka juga YLSA
meluncurkan Situs Christian Writers' Club (CWC).

Melalui Christian Writers' Club ini, Anda dapat melakukan berbagai kegiatan
bermanfaat seputar penulisan, antara lain:
0. Berdiskusi dengan sesama anggota mengenai artikel di Publikasi ePenulis atau hal-hal lain seputar penulisan.
1. Mengirimkan tulisan karya sendiri, sehingga dapat menjadi berkat bagi
para pengunjung Situs Situs Christian Writers' Club dan mendapatkan
komentar berharga dari mereka.
2. Mendapatkan berbagai artikel dan tulisan menarik tentang penulisan.
3. Mendapatkan informasi mengenai kegiatan seputar penulisan (seminar,
pelatihan, dll.).
4. Dan masih banyak lagi.
Bila Anda belum berlangganan Milis Publikasi e-Penulis, dan ingin berlangganan
silakan kirim e-mail kosong ke:
==> <subscribe-i-kan-Penulis@xc.org>
Kalau Anda ingin membaca Arsip Publikasi e-Penulis Edisi Perdana, Anda dapat
langsung mengunjungi URL di bawah ini:
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis/

Surat Anda
Dari: Ignatius Widodo Kartautama <ignatius_widodo_kartautama@>
>Terima kasih atas kiriman ICW Edisi 1034,
>hingga saya yang kebetulan Katholik dapat mengenal sesama gereja
>Katholik yang ada di Jakarta.
>Sekali lagi makasih ya.
Redaksi:
Kepada Sdr. Ignatius Widodo Kartautama, kami ucapkan selamat bergabung. Surat
Anda menjadi dorongan dan motivator bagi kami untuk menyajikan yang terbaik dalam
setiap edisi ICW. Kiranya berkat yang Anda terima dari ICW bisa Anda bagikan juga
kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan informasi yang kami sajikan.
Dan jika Anda memiliki informasi mengenai situs ataupun milis Kristen/Katholik lain,
silakan kirim ke alamat Redaksi ICW agar kami tampilkan dalam edisi selanjutnya dan
menjadi berkat bagi para pembaca ICW. Tuhan memberkati.<include> </include>
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ICW 1036/November/2004: Alktab Online
Salam Kasih
Shallom sobat ICW,

Pernahkah Anda mengalami kesulitan saat mencari ayat-ayat tertentu dalam Alkitab?
atau Anda mengalami kesulitan memahami arti ayat-ayat tertentu dalam Alkitab? Hanya
dengan mengandalkan buku Alkitab saja memang kadang tidak mudah untuk mencari
ayat atau memahami ayat Alkitab dengan tuntas. Untuk itu, para ahli kitab telah
menyusun alat-alat biblika dan buku-buku referensi yang dapat menolong orang Kristen,
terkhusus para pendeta dan pelayan Tuhan, untuk dapat menyelidiki Alkitab dengan
sehat dan bertanggung jawab. Alat-alat tersebut di antaranya: buku konkordansi,
referensi silang, kamus Alkitab, leksikon, berbagai versi-versi Alkitab, tafsiran Alkitab,
serta buku-buku referensi lainnya.
Memiliki alat-alat biblika tersebut tentulah tidak mudah, karena membutuhkan biaya
yang tinggi, bahkan kadang memiliki uang pun belum tentu bisa memilikinya karena
jarang ada, khususnya jika Anda tinggal di tempat-tempat yang belum dijangkau oleh
toko buku Kristen. Puji Tuhan, kemajuan teknologi internet telah mendorong beberapa
anak-anak Tuhan untuk membangun situs-situs yang menyediakan bahan-bahan
penting untuk menyelidiki Alkitab agar dapat diakses setiap orang dengan mudah.
Yayasan Lembaga SABDA adalah salah satu yayasan yang memiliki kerinduan besar
untuk mensosialisasikan teknologi komputer dan internet untuk menjadi alat pelayanan
yang ampuh agar banyak anak-anak Tuhan dapat mempelajari Alkitab dengan
bertanggung jawab. Ingin tahu informasi apa lagi yang tersedia di dunia cyber tentang
Alkitab? Silakan simak ICW edisi kali ini, karena tema yang diangkat adalah tentang
ALKITAB ONLINE.
Redaksi berharap, sajian kali ini dapat menolong pembaca untuk menemukan sumbersumber informasi online yang berguna untuk dapat menolong Anda mempelajari Alkitab
dengan lebih mudah. Setelah menemukan informasi-informasi tersebut, kami juga
berharap pembaca tidak hanya menggali isi Alkitab saja tapi juga merenungkan dan
melaksanakan Firman Tuhan tersebut.
Selamat berselancar!

“ "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku" ”
—(Mazmur 119:105)—

<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Mazmur+119:105>
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Jelajah Situs
•

SABDAweb

Pernahkah Anda membaca Alkitab Perjanjian Baru Kitab Suci Injil? Alkitab Perjanjian
Baru Shellabear 1912? Alkitab Perjanjian Baru Melayu Baba 1913? atau Alkitab
Perjanjian Baru Klinkert 1863? Semuanya adalah Alkitab dalam bahasa Indonesia
(Kuno). Atau, mungkin banyak di antara pembaca yang baru pertama kali ini
mengetahui adanya berbagai macam versi Alkitab tersebut? Nah, melalui Situs
SABDAweb, milik Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), Anda dapat menemukan teks dari
berbagai versi Alkitab tersebut secara online. Hebat bukan?
Bahkan pada akhir Oktober 2004 yang lalu, situs SABDAweb baru menambah lagi teks
dari dua versi Alkitab bahasa Indonesia Kuno. Jadi, jika ditambah dengan teks Alkitab
dalam bahasa Inggris maupun bahasa asli Alkitab, maka sekarang SABDAweb memiliki
13 teks versi Alkitab. Alkitab versi bahasa Indonesia ada 8 buah dan dari bahasa Inggris
dan Yunani ada 5 buah. Ingin tahu teks Alkitab apa saja yang ada di situs SABDAweb?
Silakan simak daftar berikut ini:
1. Alkitab Terjemahan Baru (TB)
2. Alkitab Kabar Baik (BIS)
3. Alkitab Terjemahan Lama (TL)
4. Alkitab Firman Allah Yang Hidup (FAYH)
5. Alkitab Kitab Suci Injil (Perjanjian Baru)
6. Alkitab Shellabear 1912 (Perjanjian Baru)
7. Alkitab Melayu Baba 1913 (Perjanjian Baru)
8. Alkitab Klinkert 1863 (Perjanjian Baru)
9. AV with Strong Numbers
10. Bible in Basic English
11. Interlinear Greek/Strong
12. Westcott-Hort Greek Text
13. Textus Receptus
Selain Alkitab Online, Situs SABDAweb juga menyediakan banyak sekali alat-alat
Biblika dan buku-buku Referensi untuk membantu Anda menggali Alkitab dengan lebih
teliti. Selain itu, Situs SABDAweb juga dilengkapi dengan fasilitas pencarian/search
yang lengkap, canggih, cepat, dan interaktif. Nah, untuk melihat kehebatannya, silakan
berkunjung sendiri ke alamat di bawah ini, kami yakin Anda akan sangat puas:
==> http://www.sabda.org/sabdaweb/
Tambahan: Redaksi ICW juga pernah mengulas secara lengkap mengenai Situs
SABDAweb di ICW Edisi 123. Arsipnya dapat Anda temukan di Situs SABDA.org di
alamat:
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/123/
•

Sejarah Alkitab Indonesia (SAI)
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Situs Sejarah Alkitab Indonesia (SAI) adalah situs yang menyediakan beraneka bahan
dan informasi seputar sejarah penerjemahan berbagai versi Alkitab bahasa Indonesia
kapan diterjemahkan, siapa penerjemahnya, mengapa dan bagaimana penerjemahan
Alkitab tersebut dilakukan, dan apa perbedaan dari masing-masing versi tersebut.
Informasi-informasi dalam situs ini dikelompokkan dalam kategori: "Sejarah", "Artikel",
dan "Bagan Data". Pada bagian "Sejarah" dapat Anda temukan berbagai sejarah
penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia dan bahasa Daerah serta biografi dari para
penerjemah Alkitab tersebut. Jadi, kalau Anda ingin tahu sejarah pernerjemahan versiversi Alkitab yang ada di Situs SABDAweb (review sebelumnya), Anda bisa
mendapatkan informasinya di Situs SAI ini. Pada bagian "Artikel" Anda dapat
menemukan beragam artikel mengenai Alkitab yang terbagi dalam beberapa kategori.
Sedangkan bagan yang sangat menarik untuk melihat perbandingan dari masingmasing versi penerjemahan Alkitab, Anda dapat melihatnya di bagian "Bagan Data".
Nah, bagi Anda yang membutuhkan informasi mengenai sejarah penerjemahan Alkitab,
kami yakin Anda sudah tidak sabar lagi untuk berselancar di situs ini. Jadi, jangan
sampai melewatkan situs ini.
==> http://www.sabda.org/sejarah/
•

Lembaga Alkitab Indonesia (LAI)

Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan nama Lembaga Alkitab Indonesia (LAI). Nah,
melalui Situs LAI, Anda dapat mengenal lebih jauh mengenai keberadaan lembaga
penerjemahan Alkitab ini; apa saja kegiatannya, produksinya dan aktivitas promosinya.
Selain itu tersedia juga Alkitab online, artikel-artikel mengenai Alkitab, dan informasi
mengenai software Alkitab, baik untuk komputer maupun PDA. Situs Lembaga Alkitab
Indonesia dapat Anda temukan di:
==> http://www.alkitab.or.id/
•

e-Injil (Online Indonesian Bible)

Mendengar nama e-Injil, tentu Anda akan mengasumsikan bahwa situs ini berisi Alkitab
online. Ya, Anda benar. Situs e-Injil menyediakan Alkitab versi Terjemahan Baru. Selain
itu situs ini juga menampilkan bahan-bahan rohani yang akan menolong Anda untuk
mempelajari Alkitab. Beberapa bahan tersebut adalah: "Kamus Alkitab", "Peta-Peta
Alkitab", "Artikel-artikel Rohani", "Bacaan Setahun", dan "Kesaksian". Situs ini
menyediakan link untuk men-download software Alkitab untuk komputer dan juga PDA.
Selain itu, melalui forum diskusi, Anda juga dapat berdiskusi mengenai kebenaran
Alkitab dengan pengunjung lainnya. Untuk mengakses Situs e-Injil, silakan klik alamat
berikut ini:
==> http://www.einjil.com/
•

Program Alkitab versi Dmedia Kristen Online

Program Alkitab (PA) versi Dmedia adalah sebuah software Alkitab sederhana yang
dirancang dengan fasilitas dan fungsi untuk mempermudah pencarian frasa dan ayat
tertentu, serta dilengkapi dengan keterangan seputar Alkitab, sehingga akan
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menambah pengetahuan pengguna tentang Alkitab. Keterangan lebih lengkap
mengenai PA dapat Anda temukan di Situs Kristen Online yang juga menyediakan
download softwarenya. File-file software tersebut dipecah ke dalam 9 file dengan tujuan
agar dapat di simpan di disket, sehingga mudah untuk dibagi-bagikan kepada temanteman Anda yang membutuhkan.
==> http://www.kristenonline.com/alkitab/download.htm/
•

Discover Seiman

Situs Seiman menyediakan pelajaran Alkitab secara gratis bagi siapa saja yang ingin
mendalami isi Alkitab. Pelajaran yang diberi nama "Pelajaran Alkitab Discover" ini
merupakan terjemahan dari "Discover Bible Study" yang dibuat oleh "Voice of
Prophecy". Ada 26 pelajaran dan lembar jawaban yang dapat Anda baca secara online.
Untuk mengikuti pelajaran ini, sebaiknya Anda mendaftar menjadi anggota terlebih
dahulu. Dengan menjadi anggota, maka Anda akan 'didampingi' oleh seorang tutor yang
akan memeriksa jawaban pelajaran Anda dan memberikan bimbingan serta jawaban
atas segala pertanyaan Anda. Nah, bagi Anda yang ingin belajar Alkitab, silakan
kunjungi situs ini di:
==> http://discover.seiman.org/
•

Situs-situs Penyedia Alkitab Online

Berikut ini adalah beberapa situs lain yang menyediakan fasilitas Alkitab online di
situsnya.
Kitab Suci.org
==> http://www.kitabsuci.org/
Kitab Suci Parokinet
==> http://www.parokinet.org/ks/
Alkitab GKI Layur
==> http://www.gki.or.id/layur/Alkitab.html
•

Artikel mengenai Alkitab

Dengan mengunakan fasilitas mesin pencari seperti Google atau Yahoo, Anda dapat
menemukan berbagai situs yang menyediakan artikel mengenai Alkitab. Berikut
beberapa di antaranya:
Darimana Asal-usul Alkitab?
==> http://www.gerejakatolik.com/artikel/alkitab.htm
Bagaimana kita tahu bahwa Alkitab itu benar?
==> http://christiananswers.net/indonesian/q-eden/edn-t003i.html
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Jelajah Situs Manca
•

Study Light

Situs Study Light menyediakan beberapa versi Alkitab dan berbagai bahan untuk
mempelajari isi Alkitab. Beberapa jenis bahan tersebut, antar lain: "Audio Resources",
"Concordances", "Dictionaries", "Encyclopedias", dan "Parallel Bible". Situs ini juga
dilengkapi dengan Forum Diskusi sebagai wadah untuk berinteraksi bagi para
pengunjung yang berdiskusi mengenai Alkitab. Bagi Anda yang memiliki situs, Study
Light juga menyediakan beberapa alat gratis mengenai Alkitab yang dapat dipasang di
situs Anda. Beberapa alat tersebut, antara lain: "Bible Search" (form pencarian ayat
Alkitab), "Parallel Bible Search" (form pencarian Alkitab dalam beberapa versi),
"Featured Weekly Column" (artikel-artikel rohani), dan "Today in Christian History"
(peristiwa kekristenan yang terjadi hari ini).
Salah satu fasilitas gratis yang harus Anda coba dari situs ini adalah "Study Light
Toolbar". Secara sederhana, Study Light Toolbar adalah sebuah software pencarian
ayat Alkitab yang terpasang sebagai toolbar di browser explorer Anda. Dengan
demikian, Anda hanya perlu membuka browser explorer untuk mencari ayat-ayat
Alkitab. Untuk memasang software ini, Anda hanya perlu mengklik install dan ikuti
petunjuk yang telah disediakan oleh situs ini. Nah, agar tidak terlalu penasaran,
langsung saja kunjungi:
==> http://www.studylight.org/
•

Bible Gateway

Jika Anda sedang mencari situs yang menyediakan berbagai versi Alkitab dalam
berbagai bahasa, silakan berkunjung ke Situs Bible Gateway. Sebab, situs ini bukan
hanya menyediakan Alkitab bahasa Inggris, tetapi juga bahasa-bahasa lain yang ada di
dunia ini. Beberapa di antaranya ialah: bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa
Italia, bahasa Latin, bahasa Cina, dan bahasa Korea. Untuk mempermudah pengunjung
mencari ayat yang diinginkan, maka situs ini juga dilengkapi dengan fasilitas
pencarian/search. Fasilitas pencarian tersebut meliputi pencarian ayat ataupun kata
dalam satu atau beberapa versi Alkitab sekaligus. Selain itu, Situs Bible Gateway juga
menyediakan "Audio Bible", yaitu pembacaan ayat-ayat Alkitab dan juga "Study Tools"
yang berisi berbagai bahan serta alat untuk mempelajari Alkitab.
==> http://bible.gospelcom.net/
•

Situs-situs Penyedia Software Alkitab

Selain menyediakan Alkitab Online yang hanya dapat kita akses ketika kita sedang
online, ada beberapa situs yang juga menyediakan Software Alkitab yang dapat Anda
gunakan tanpa harus online ke internet. Selain dapat digunakan untuk membaca
245

ICW 2004

Alkitab, beberapa software juga dilengkapi fasilitas untuk mempelajari isi Alkitab. Berikut
beberapa situs yang menyediakan software Alkitab gratis.
e-Sword
==> http://www.e-sword.net/
Holy Bible Project
==> http://www.holybibleproject.net/
Olive Tree Bible Software
==> http://www.itb.net/handheld/free/
Bible Data Base
==> http://bibledatabase.org/free_bible_software.htm

Get the Fresh
SITUS i-HUMOR
http://www.sabda.org/humor
Pada akhir bulan Oktober 2004 kemarin, Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)
meluncurkan sebuah situs baru, yaitu Situs i-Humor (internet-Humor). Situs i-Humor
adalah situs yang berisi kumpulan humor-humor bersih yang tidak mengandung unsurunsur SARA dan pornografi. Situs ini didirikan sebagai wadah untuk menampung
kreativitas para pengunjung yang ingin membagikan humor-humornya kepada
pengunjung yang lain. Selain itu Situs i-Humor juga menampung humor-humor yang
sudah pernah diterbitkan oleh Milis Publikasi e-Humor. Nantinya situs ini diharapkan
dapat berkembang menjadi sarana komunitas bagi para penggemar humor untuk saling
menghibur dan berbagi pengalaman lucu seputar kehidupan anak-anak Tuhan. Nah,
Anda ingin bergabung dalam komunitas penggemar humor? Silakan mulai kirimkan
koleksi humor Anda ke situs ini untuk menjadi berkat bagi pengunjung yang lain.
Untuk mempermudah pengunjung mencari humor yang mereka inginkan, maka situs ini
juga dilengkapi dengan fasilitas "Cari", yaitu dengan memasukkan kata atau ayat Alkitab
yang dicari. Melalui situs ini, Anda juga dapat langsung berlangganan Publikasi eHumor dan juga membaca berbagai artikel tentang pentingnya humor dalam kehidupan
manusia, termasuk orang Kristen.
Nah, bagi Anda yang sedang suntuk karena pekerjaan, tugas-tugas sekolah/kuliah atau
masalah hidup, silakan bersantai sejenak dengan mengunjungi Situs i-Humor. Siapa
tahu Anda mendapat berkat penghiburan melalui situs ini.
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
Diskusi Alkitab

Milis Diskusi Alkitab, yang berdiri pada tanggal 20 Maret 2003 ini, dibuat sebagai wadah
untuk berdiskusi seputar Alkitab dan kekristenan. Sesuai dengan tujuannya, melalui
milis ini Anda dapat bertanya, berdiskusi, serta berbagi pengalaman seputar Alkitab
ataupun kekristenan kepada anggota yang lain. Nah, untuk mulai berdikusi, silakan
Anda menjadi anggota dari milis Alkitab terlebih dahulu. <diskusialkitab@yahoogroups.com> [Kirim Pesan] <diskusi-alkitabsubscribe@yahoogroups.com> [Berlangganan]
==> http://groups.yahoo.com/group/diskusi-alkitab [Arsip]

Milis Publikasi
Bible Study of The Week Planet Holy
Situs Planet Holy menyediakan milis publikasi (newsletter) berbahasa Inggris bagi Anda
yang ingin mempelajari Alkitab. Bahan-bahan pelajaran tersebut akan dikirimkan ke
alamat e-mail Anda seminggu sekali. Anda dapat berlangganan milis publikasi ini
dengan langsung mengunjungi situsnya dan masukkan alamat e-mail Anda ke form
pendaftaran yang tersedia di bagian paling bawah dari situs ini.
==> http://www.planetholy.com/ [Home]
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Artikel: Salah Ayat
•

HUMOR

Resepsi pernikahan baru saja dimulai dan pembawa acara akan membacakan ucapanucapan selamat yang disampaikan melalui surat ataupun telegram.
Seorang teman baik dari pengantin wanita, ingin sekali menyatakan sukacitanya atas
pernikahan itu, namun dia nggak mau ngeluarin duit banyak untuk beli kado. Akhirnya,
teman itu memutuskan untuk mengirim telegram yang isinya sebuah ayat Alkitab. Dia
mengambil ayat 1 Yohanes 4:18 yang petikannya berbunyi: "Di dalam kasih tidak ada
ketakutan."
Namun dia sungguh tidak beruntung, karena operator telegram lupa menuliskan angka
1 di depan kata Yohanes. Setiap undangan yang hadir dalam resepsi pernikahan
tersebut terkejut saat mendengar pembawa acara membacakan ayat Yohanes 4:18
yang berbunyi:
[...he...he...buka sendiri ya Alkitabnya...dan cari tahu jawabnya!]

"Di dalam kasih tidak ada ketakutan: kasih yang sempurna melenyapkan
“ ketakutan;
sebab ketakutan mengandung hukuman dan barangsiapa takut, ia tidak
sempurna di dalam kasih."

”

— (1 Yohanes 4:18)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=1Yoh+4:18 >
Sumber : Situs i-Humor
==> http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=409

Lain-Lain
Kitab Suci; Perkataan Manusia, Mitos, Atau Firman Tuhan?
Oleh:Pdt. Dr. Stephen Tong
Jika Kitab Suci bukan Firman Tuhan, lalu perkataan siapakah yang terdapat di
dalamnya? Kita hanya dapat membuat dua perkiraan, yang satu Kitab Suci adalah
perkataan manusia dan yang lain Kitab Suci adalah perkataan setan. Apakah Kitab Suci
merupakan Firman Tuhan? Kita perlu mempertimbangkan beberapa faktor di bawah ini
untuk menjawab pertanyaan tersebut.
1. Kitab Suci ditulis oleh banyak pengarang dengan tema yang sama.
Kitab Suci ditulis oleh kurang lebih 40 pengarang yang memiliki latar belakang,
waktu, dan generasi yang berbeda, sehingga tidak ada kemungkinan bagi
248

ICW 2004

mereka untuk bekerja sama dalam menulis Kitab Suci. Meskipun demikian,
semua hal yang telah mereka tulis menunjukkan arah dan tema yang sama, yaitu
rencana keselamatan dari Tuhan bagi manusia yang berdosa melalui kasih
Kristus. Tema yang telah melampaui sejarah ini menggambarkan kehendak Allah
yang abadi dan merupakan faktor pemersatu yang ditemukan dalam Kitab Suci.
Bila Anda membuat perbandingan antara Kitab Suci dan sistem teoritis lain yang
dibuat manusia, maka Anda akan menemukan bahwa tak satu pun sistem teoritis
buatan manusia dapat mempertahankan tema aslinya setelah berpindah tangan
melalui 40 pengarang dengan rentang waktu 1600 tahun.
Dari kesatuan Kitab Suci, maka kita dapat diyakinkan bahwa Kitab Suci ditulis
oleh Tuhan yang menciptakan dunia, Tuhan yang melampui sejarah, dan yang
telah menggerakkan orang-orang sepanjang sejarah untuk menulis Firman-Nya
bagi umat manusia.
2. Kitab Suci atau kitab tabu?
Mengapa dalam Kitab suci terdapat cerita inses tentang Yehuda yang tidur
dengan menantu perempuannya? Inikah Kitab Suci ataukah ini kitab tabu?
Bayangkan saja, ada dua cermin di hadapan Anda, yang satu kotor dan yang
satu bersih. Semakin kotor cermin dihadapan Anda, semakin kurang jelas
bayangan yang dipantulkan. Sebaliknya, semakin jernih cerminnya, semakin
jelas pula bayangan yang dipantulkan. Demikian pula Kitab Suci seperti cermin.
Melalui Kitab Suci, Allah ingin kita melihat betapa merosotnya umat manusia
setelah jatuh dalam dosa dan itulah sifat dosa yang sebenarnya.
Tuhan memerintahkan Musa menuliskan 10 Perintah Allah, salah satunya
berbunyi "Jangan membunuh!" Musa pernah membunuh satu orang sebelumnya.
Dengan demikian, merupakan hal yang manusiawi jika Musa mungkin ingin
menutupi perbuatannya agar reputasinya tidak tercemar. Namun inilah Firman
Tuhan. Tuhan ingin Musa menulisnya, sehingga tidak ada kesempatan bagi
Musa untuk bernegosiasi. Kejadian ini ditulis dengan jelas dan tepat. Hal ini
terjadi oleh karena Allah yang Kudus ingin menyatakan kemerosotan manusia
melalui Firman-Nya.
3. Apakah ramalan dalam Kitab Suci terpenuhi?
Sebelum kelahiran Yesus Kristus, Kitab Suci telah menubuatkan bahwa Dia akan
lahir di Bethlehem. Tidak hanya itu, Kitab Suci juga menubuatkan bahwa dalam
kematian-Nya, Ia akan dikuburkan dalam sebuah gua milik orang kaya, bahwa Ia
akan disalibkan di kayu salib, bahwa tangan dan kaki-Nya akan dipaku. Yang
lebih menakjubkan, Kitab Suci juga menubuatkan bahwa tak satu pun tulang-Nya
yang patah. Dua penjahat yang ikut disalibkan bersama-Nya, kakinya
dipatahkan, namun Yesus tidak mengalaminya.
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Yesus pun menubuatkan dalam Kitab Suci bahwa sebelum kedatangan-Nya
yang kedua kali, akan ada kelaparan dan gempa bumi. Sejak abad ke- 14,
banyak gempa bumi yang terjadi. Pada abad ke-19, gempa bumi yang terjadi
lebih banyak apabila dibandingkan dengan gabungan gempa bumi yang terjadi
pada abad ke-17 dan ke-18. Pada 60 tahun pertama dalam abad 20, jumlah total
gempa bumi yang terjadi melampaui jumlah gempa yang terjadi pada abad ke19, ke-18, dan ke-17. Hal ini membuat kita percaya bahwa Yesus akan segera
datang.
4. Apakah Kitab Suci buku paling sempurna di dunia?
Kitab Suci bukanlah buku yang dibuat dari potongan-potongan kejadian dalam
sejarah, atau satu koleksi artikel-artikel yang dipilih secara acak. Dilihat dari
perspektif struktur sejarah dan kelengkapan isinya, Kitab Suci memang buku
yang paling sempurna di dunia. Kitab Suci memiliki struktur yang paling baik di
antara buku-buku yang ada. Selain itu, isinya telah memberikan sumbangan
besar terhadap hidup dan iman manusia.
Kitab Suci yang ditulis oleh kurang lebih 40 pengarang, bagaimana bisa kurang
lebih 40 pengarang ini tidak memiliki perbedaan pendapat tentang apa yang
mereka tulis dari awal hingga akhir? Musa menulis 10 Firman Tuhan di padang
gurun, Lukas menulis 'Injil Lukas' pada zaman kerajaan Roma, dan Raja Daud
menulis 'Kitab Mazmur' pada zaman Israel kuno. Dengan latar belakang sejarah
dan proses berpikir yang berbeda, mereka menulis buku yang paling sempurna
di dunia tentang iman, penyembahan, dan moral. Tak ada buku yang dapat
diperbandingkan dengan Kitab Suci.
5. Apakah Kitab Suci ketinggalan zaman bagi orang-orang modern?
Meskipun Kitap Suci memiliki keterbatasan sejarah, namun aspek yang luar
biasa dari Kitab Suci adalah kualitasnya telah teruji melalui waktu. Inilah
sebabnya, Allah dapat membawa Anda dalam sukacita yang kekal saat Anda
membaca Kitab Suci. Kualitas Kitab Suci yang abadi meyakinkan kita bahwa
tidak masalah bagaimana kita memperoleh kemajuan, Kitab Suci tak akan
pernah lekang dimakan waktu. Kata-kata Mao Tze Tong dulu dipuja-puja, tetapi
sekarang sudah menjadi masa lalu. Bahkan, jika kita sendiri telah tertinggal jauh
oleh kemajuan teknologi, Kitab Suci tidak pernah menjadi barang antik. Kitab
Suci adalah buku yang selalu baru.
6. Best-seller dunia.
Apakah ada buku lain di dunia ini yang terjual sebanyak Kitab Suci, atau memiliki
pembaca sebanyak Kitab Suci? "Reader's Digest", majalah terlaris di dunia, telah
diterjemahkan ke dalam 17 bahasa dan memiliki lebih dari 28 juta pembaca yang
tersebar di seluruh penjuru dunia. Namun demikian, bila dibandingkan dengan
"Reader's Digest", Kitab Suci diterjemahkan ke dalam lebih dari seribu bahasa
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dan merupakan buku yang paling laris dengan jumlah pembaca yang paling
besar.
7. Buku terbaik bagi sumber inspirasi etika dan budaya?

Dalam ruang konferensi dari gedung Kongres, di Washington D.C., tersimpan
patung-patung untuk memperingati para ahli di masa lalu. Sebelah kanan atas
mimbar tempat Presiden dan Juru Bicara kepresidenan berpidato, Anda akan
menemukan tanda mengenai kesukaan terhadap Musa. Mengapa Musa begitu
penting? Ini karena hukum Musa menjadi dasar hukum utama di dunia. Hukum
Musa adalah dasar bagi etika. Tak ada buku yang dapat mempengaruhi
kebudayaan dan kebijaksanaan manusia seperti Kitab Suci.
Seniman-seniman besar zaman Renaisans seperti Michelangello, Correggio,
Leonardo da Vinci, Raphael, dan Andrea Palladio, semuanya mendapat inspirasi
dari Kitab Suci. Banyak orang dalam bidang-bidang lain termasuk dalam bidang
sastra, arsitektur, lukis, musik, dan filsafat mendapat inspirasi dari Kitab Ssuci.
Benarlah bila Kitab Suci merupakan sumber inspirasi yang tak pernah habis.
Jika Anda membuka Kitab Suci dan membacanya, Anda akan merasakan bahwa
apa yang tertulis dalam Kitab Suci tersebut tidak masuk akal; ini bukan mitos. Isi
Kitab Suci di luar pemahaman manusia dan melampaui budaya-budaya yang ada
di dunia ini. Kitab Suci ditulis oleh tangan manusia, seperti halnya pidato
presiden yang ditulis oleh sekretarisnya. Jika Anda membacanya dengan penuh
kerendahan hati, Anda akan tahu bahwa Kitab Suci bukanlah buku biasa. Kitab
Suci adalah Firman Allah, yang menyatakan pada seluruh manusia tentang
Kasih Kristus dan harapan bagi semua umat manusia.
Sumber asli: Stephen Tong Gospel Rally 1998.
==>
http://www.sabda.org/sejarah/artikel/perkataan_manusia_mitos_atau_firman_tuhan.htm

Surat Anda
Dari: Adianto Nugraha <adilovejc@>
>Shalom,
>Saya ingin menginformasikan keberadaan situs saya, bolehkan saya
>numpang promosi melalui ICW. Jika ya, apa saya persyaratannya?
>Terima Kasih
Redaksi:
Shallom Sdr. Adianto. Tentu kami senang sekali untuk mempromosikan situs Anda di
ICW. Syaratnya, situs tersebut memang ada (tidak fiktif), situs ini situs Kristen yang
memiliki kerinduan untuk dapat membangun iman pengunjung kepada Tuhan. Silakan
kirim alamat situs Anda beserta reviewnya (penjelasannya) ke redaksi ICW. Kami akan
menampilkannya di rubrik "Get The Fresh". Jika situs yang Anda kirimkan sesuai
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dengan topik yang sedang kami bahas, maka situs tersebut akan kami tampilkan di
rubrik "Jelajah Situs".

Selain itu, Anda juga dapat mempromosikan situs tersebut dengan memasukkannya
informasinya ke Situs LINKS Situs Direktori Kristen Indonesia. Untuk itu, silakan Anda
berkunjung ke Situs LINKS di:
==> http://www.sabda.org/links
Nah, bagi para pembaca yang memiliki Situs Kristiani, silakan mempromosikan situs
Anda melalui Publikasi ICW atau Situs LINKS.
Kiranya informasi ini membantu Anda.<include> </include>
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Salam Kasih
"Kesukaan bagi dunia, Penebus datanglah... "
Tak terasa, bulan Desember 2004 telah datang dan perayaan Natal sudah di ambang
pintu. Toko-toko mulai ramai berhias dengan pernak pernik Natal, rumah-rumah
dipajangi dengan pohon Natal dan gereja- gereja juga sibuk mempersiapkan diri
menyambut perayaan kelahiran Sang Juruselamat Dunia. Bagaimana dengan suasana
di dunia cyber? Dunia cyber pun tidak mau ketinggalan dalam menyambut Natal.
Semangat Natal memberi inspirasi bagi banyak situs untuk mempercantik diri dengan
nuansa Natal.
Semua sibuk, mungkin begitu juga dengan Anda. Namun, ada baiknya jika ditengahtengah kesibukan menyambut Natal, Anda meluangkan waktu untuk merenungkan arti
Natal bagi hidup Anda. Untuk menolong Anda, edisi ICW berikut ini akan menyajikan
sumber-sumber informasi berharga mengenai "Natal" yang mungkin dapat menjadi
sarana yang menolong. Berbagai review situs disajikan untuk Anda dapat menemukan
bahan renungan, artikel Natal dan bahan-bahan Natal lain yang tersedia di dunia cyber,
yang akan sangat bermanfaat untuk menemukan arti Natal.
Selamat menyambut perayaan kelahiran Yesus Kristus. Kami berharap Anda akan
memperingati Natal bersama keluarga dan saudara seiman dengan indah dan penuh
sukacita.
Selamat Natal 2004!

“

"Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan
Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada-Nya tidak
binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal."
—(Yohanes 3:16)—

<http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yohanes+3:16>
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Jelajah Situs
•

Natal PEPAK (Pusat Elektronik Pelayanan Anak Kristen)

Bagi Anda yang sedang mencari-cari artikel, tips, ataupun bahan mengajar untuk
perayaan Natal Sekolah Minggu, silakan berkunjung ke Situs PEPAK. Situs PEPAK
menyediakan banyak sekali bahan-bahan bermutu, dari berbagai sumber, untuk
pelayanan anak dan Sekolah Minggu, termasuk bahan-bahan Natal. Bahan-bahan
mengenai Natal tersebut dapat Anda temukan dengan memanfaatkan fasilitas
pencarian. Silakan Anda masukkan kata "Natal" dan klik tombol cari, maka Anda akan
menemukan banyak pilihan bahan untuk menolong anak-anak Sekolah Minggu Anda
menikmati dan menemukan makna Natal yang benar. Nah, Selamat merayakan Natal
bersama anak-anak Sekolah Minggu Anda.
==> http://www.sabda.org/pepak/
•

Natal 5roti2ikan

Situs 5roti2ikan menyediakan berbagai tulisan (artikel, renungan, dan bahan khotbah)
Kristiani yang akan membangun iman Anda kepada Tuhan. Di antara berbagai tulisan
yang tersedia, beberapa diantaranya mengangkat tema mengenai Natal. Beberapa
tulisan tersebut berjudul "Natal dan Kasih Allah", "Natal yang Berhasil", "Natal di
Gerbang Indah", "Natal dan Rekonsiliasi", dan "Sukacita dalam Menyambut Natal".
Untuk membaca isi tulisan tersebut atau mencari tulisan lain, silakan berkunjung ke:
==> http://www.5roti2ikan.net/perspektif/
•

Natal Gloria Cyber Ministries

Situs Gloria Cyber Ministries menyediakan satu bagian khusus yang menyajikan
berbagai tulisan mengenai Natal, yaitu "Seputar Natal". Pada bagian ini, Anda dapat
membaca berbagai tulisan menarik mengenai Natal yang ditulis oleh para kolomnis
Gloria Cyber Ministries dan penulis Kristen lainnya. Berbagai tulisan tersebut
dikelompokkan dalam kategori: "Natal-Kolom", "Natal-Artikel", "Sosok-Natal", "NatalPuisi", dan "Natal-Aneka". Nah, jika saat ini Anda sedang mencari bahan-bahan untuk
renungan Natal, sangat tepat bila Anda berkunjung ke situs ini.
==> http://www.glorianet.org/natal/
•

Natal YABINA

Situs YABINA adalah situs milik Yayasan Bina Awam (YABINA), suatu yayasan Kristen
yang bergerak di bidang pelayanan spiritual dan sosial kemasyarakatan. Situs ini
menyediakan tulisan-tulisan rohani yang dikelompokkan dalam topik "Artikel" dan
"Diskusi". Pada tulisan-tulisan yang ada, Anda dapat menemukan beberapa tulisan
yang membahas mengenai Natal. Beberapa diantaranya berjudul "Natal, Bintang
Betlehem", "Natal, Fakta Sejarahnya", "Santa Claus", dan "Menyiapkan Natal". Tulisantulisan tersebut dapat Anda temukan di bagian "Artikel", "Diskusi" ataupun "Renungan".
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Natal Refleksi Sebuah Proses Pembaharuan Gereja Kristen Pasundan

Situs Gereja Kristen Pasundan menyediakan sebuah artikel mengenai Natal yang ditulis
oleh Pdt. Wahyu Satria Wibowo. Pesan yang terkandung dalam artikel ini yakni
mengajak kita untuk memahami tujuan kelahiran Kristus ke dunia ini. Artikel yang
berjudul "Natal Refleksi Sebuah Proses Pembaharuan" ini dapat Anda baca di:
==> http://www.gkp.or.id/index.asp?id=3100
•

Natal Arsip Publikasi SABDA.org

Menyambut Natal 2004 ini, beberapa Publikasi milik YLSA akan menyajikan berbagai
tulisan mengenai Natal. Bagi Anda yang telah berlangganan publikasi YLSA, kami yakin
Anda akan senang sekali menerima sajian-sajian Natal dari YLSA tersebut. Tapi bagi
Anda yang belum berlangganan dan ingin berlangganan, silakan simak informasi
berlangganan di bagian bawah informasi ini.
Karena setiap tahun publikasi YLSA selalu menyajikan sajian-sajian Natal, maka jika
Anda menengok arsip-arsip publikasi YLSA yang bertema Natal di Situs SABDA.org,
maka Anda akan mendapati banyak sekali bahan-bahan Natal di sana. Untuk itu silakan
menggunakan fasilitas pencarian yang tersedia di Situs SABDA.org dengan
memasukkan kata "Natal". Hasilnya, wah luar biasa....
==> http://www.sabda.org/
Atau, jika Anda ingin melihatnya secara sistematis berdasarkan urutan yang kami buat,
silakan klik alamat-alamat di bawah ini:
1. Arsip Milis Publikasi ICW (Indonesian Christian Webwatch)
ICW Edisi 045/1999: Edisi Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/045/
ICW Edisi 090/2000: Yesus dan Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/090/
ICW Edisi 118/2001: Edisi Khusus Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/118/
ICW Edisi 1013/2003: Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/icw/1013/
2. Arsip Milis Publikasi e-BinaAnak
e-BinaAnak Edisi 017/2000: Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/017/
e-BinaAnak Edisi 056/2001: Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/056/
e-BinaAnak Edisi 107/2002: Refleksi Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/107/
e-BinaAnak Edisi 155/2003: Natal 1 Drama Natal
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==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/155/
e-BinaAnak Edisi 206/2004: Sukacita Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/206/
e-BinaAnak Edisi 207/2004: Makna Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/207/
e-BinaAnak Edisi 208/2004: Kesederhanaan Natal (belum terbit) ==> terbit
tanggal 15 Desember 2004
e-BinaAnak Edisi 209/2004: Kasih Natal (belum terbit) ==> terbit tanggal 22
Desember 2004
3. Arsip Milis Publikasi e-JEMMi (Jurnal Elektronik Minggguan Misi)
e-JEMMi Edisi No. 48 Vol. 3/2000
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2000/48/
e-JEMMi Edisi No. 51 Vol. 4/2001
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2001/51/
e-JEMMi Edisi No. 52 Vol. 5/2002: Menghargai Makna Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/52/
e-JEMMi Edisi No. 51 Vol. 6/2003: Natal = Saling Memberi
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/51/
e-JEMMi Edisi No. 49 Vol. 7/2004: Mempersiapkan Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/misi/2002/49/
e-JEMMi Edisi No. 50 Vol. 7/2004: Saling Memberi (belum terbit) ==> terbit
tanggal 14 Desember 2004
e-JEMMi Edisi No. 51 Vol. 7/2004: Di Manakah Dia? (belum terbit) ==> terbit
tanggal 21 Desember 2004
4. Arsip Milis Publikasi e-Konsel
e-Konsel Edisi 006/2001: Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/006/
e-Konsel Edisi 030/2002: Natal - Cinta Kasih
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/030/
e-Konsel Edisi 053/2003: Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/053/
e-Konsel Edisi 076/2004: Menyambut Natal
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/076/
e-Konsel Edisi 077/2004: Selamat Natal (belum terbit) ==> terbit tanggal 15
Desember 2004
5. Arsip Milis Publikasi e-Reformed
e-Reformed Edisi 002/XII/1999: Lagu Natal dari Desa di Gunung
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/002/
e-Reformed Edisi 022/XII/2001 : Berita Natal: Nubuat yang Digenapkan
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/022/
e-Reformed Edisi 056/XI/2004 : Bukan Damai, Melainkan Pedang
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/056/
Informasi Berlangganan:

Untuk berlangganan publikasi-publikasi YLSA, silakan kirim e-mail kosong ke alamat
publikasi yang Anda inginkan:
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1. Publikasi e-BinaAnak
subscribe: <subscribe-i-kan-BinaAnak@xc.org>
2. Publikasi e-JEMMi
subscribe: <subscribe-i-kan-misi@xc.org>
3. Publikasi e-Konsel
subscribe: <subscribe-i-kan-konsel@xc.org>
4. Publikasi e-Reformed
subscribe: <subscribe-i-kan-untuk-reformed@xc.org>
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Jelajah Situs Manca
•

Christmas Stories

Situs Christmas Stories merupakan tempat bagi siapa saja yang ingin mencari cerita
atau puisi mengenai Natal. Ada sekitar 800 buah cerita dan puisi mengenai Natal yang
tersusun rapi berdasarkan urutan abjad, yang dapat pula Anda cari berdasarkan judul
tulisan atau nama pengarang. Informasi lain mengenai Natal yang dapat Anda akses
melalui Situs Christmas Stories ialah: "Christmas Legends and Traditions", "Christmas
Crafts dan Activities", "Christmas Recipes", dan "Christmas Song Lyrics". Selain itu,
Anda juga dapat memanfaatkan fasilitas "Free Christmas Cards" untuk mengirimi relasi
Anda kartu elektronik ucapan selamat Natal. Nah, untuk menjelajahi Situs Christmas
Stories, silakan klik alamat di bawah ini:
==> http://www.christmas-stories.com/
•

Christmas in Cyber Space

Saat ini, tidak sedikit orang merayakan Natal dengan hanya sekedar ikut-ikutan tanpa
mengerti makna sesungguhnya di balik peristiwa Natal. Selain itu, ada juga yang
menganggap peristiwa Natal tidak ubahnya seperti peristiwa duniawai lainnya yang
sayang kalau dilewatkan. Nah, Situs Christmas in Cyber Space hadir untuk meluruskan
anggapan yang salah tersebut sekaligus menjelaskan mengenai makna Natal yang
sesungguhnya. Berbagai informasi berharga mengenai Natal seperti "Christmas
History", "Traditions", dan "Worship" dapat Anda akses melalui situs ini. Untuk lebih
jelasnya, silakan berkunjung ke situs yang beralamat di bawah ini.
==> http://www.christmasincyberspace.com/
•

A German Christmas 2004 German Way

Situs German Way menyediakan informasi yang cukup lengkap mengenai perayaan
Natal di negara Jerman yang disajikan dalam bahasa Inggris. Informasi menarik yang
dapat Anda temukan, antara lain mengenai sejarah Pohon Natal, lagu Malam Kudus,
dan kebiasaan perayaan Natal di Jerman. Selain itu, situs ini juga menyediakan
berbagai alamat situs mengenai Natal dan juga fasilitas kartu elektronik secara gratis.
Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana perayaan Natal di negera Jerman,
silakan berkunjung ke Situs German Way.
==> http://www.german-way.com/german/christmas.html
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Kartu Elektronik Natal

Kartu ucapan selamat Natal merupakan salah satu aksesoris Natal yang banyak
dijumpai selama bulan Desember. Selain kartu ucapan dalam bentuk kertas, tersedia
juga kartu ucapan elektronik di dunia cyber. Nah, bagi Anda yang ingin mengirim kartu
ucapan selamat Natal kepada teman, saudara, atau kekasih Anda, silakan berkunjung
ke situs penyedia kartu elektronik di bawah ini
123 Greetings
==> http://www.123greetings.com/events/christmas/
ChristianNet
==> http://www.christianet.com/christianecards/christmas/
Dgreetings
==> http://www.dgreetings.com/religion_cards/christians/christmas/
Free Christmas Cards Online
==> http://www.free-christmas-cards-online.com/
Yahoo Greetings
==> http://greetings.yahoo.com/browse/Holidays/Christmas/

Seputar Milis
Milis Diskusi
Christmas Magic
Christmas Magic merupakan milis diskusi yang cukup unik, karena milis ini hanya ramai
jika mendekati hari Natal. Hal ini dapat dipahami sebab milis diskusi yang didirikan pada
tanggal 7 Juli 2003 ini dibuat khusus untuk Natal. Dengan bergabung di milis ini, Anda
dapat mengirimkan artikel, kesaksian, ataupun diskusi mengenai Natal. Selain itu, Anda
juga dapat meningkatkan kemampuan bahasa Inggris Anda, sebab milis ini
menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama dalam berkomunikasi.
==> <Christmas_Magic-subscribe@yahoogroups.com> [Bergabung]
==> <Christmas_Magic@yahoogroups.com> [Berkirim Pesan]
==> http://groups.yahoo.com/group/Christmas_Magic/ [Arsip]

Milis Publikasi
e-RH (Renungan Harian) dan e-SH (Santapan Harian)
e-RH adalah bahan Our Daily Bread versi bahasa Indonesia, yang diterjemahkan oleh
Yayasan Gloria dan diterbitkan secara elektronik oleh YLSA. Untuk berlangganan,
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silakan kirim e-mail kosong ke alamat berlangganan di bawah ini, maka setiap hari
bahan e-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/ [Arsip]

Sedangkan e-SH adalah bahan saat teduh harian dari "Scripture Union" versi Bahasa
Indonesia, yang diterjemahkan oleh Persekutuan Pembaca Alkitab (PPA) dan
diterbitkan secara elektronik juga oleh YLSA. e-SH 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 penjelasanpenjelasannya! Nah, segeralah berlangganan lewat alamat di bawah ini.
==> <subscribe-i-kan-akar-Santapan-Harian@xc.org> [Berlangganan]
==> http://www.sabda.org/publikasi/e-sh/ [Arsip]
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Artikel: Jaket, Keponakan
•

HUMOR

Untuk membuat suasana Natal Anda menjadi semakin menyenangkan, berikut Redaksi
sajikan beberapa humor bertemakan Natal yang kami ambil dari Situs i-Humor (Internet
Humor).

Jaket
http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=1134
Dulu ibu memberiku dua buah jaket sebagai hadiah ulang tahun. Pada waktu Natal aku
mengunjungi ibuku, dan memakai salah satu dari jaket itu dengan harapan dia akan
bahagia melihat aku memakai jaket yang dia berikan.
Pada waktu aku memasuki rumah, ibuku langsung berkata, "Kenapa? Nggak suka
sama jaket yang satunya lagi ya?"

“

Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari
atas, diturunkan dari Bapa segala terang;

”

—(Yakobus 1:17)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Yakobus+1:17 >

Keponakan
http://www.sabda.org/humor/isi.php?id=1127
Mike, sedang mengunjungi saudara laki-lakinya yang sudah berkeluarga dalam rangka
merayakan Natal, terkagum-kagum ketika mendapati keponakannya, Timmy, yang
masih kecil sudah bisa membantu orangtuanya membuat kue.
Setelah mereka selesai membuat kue, Ibu Timmy mengizinkan Timmy menghiasi kue
tersebut dengan krim. Ketika Timmy sudah menyelesaikannya, dia membawa kue
tersebut dan ditaruh di atas meja.
"Wah, kuenya kelihatan lezat sekali, Tim." puji Mike. Mike lalu mengambil sepotong kue
dan menggigitnya sambil melihat pada kue-kue yang masih ada di piring. "Tim, kue ini
betul-betul lezat."
Setelah Mike menghabiskan satu potong kue, dia kemudian mengambil potongan kue
yang kedua dan memberi komentar kepada Timmy. "Kue-kue ini sangat indah
dipandang mata," kata Mike. "Bagaimana caramu menaruh krim di atas kue ini dengan
begitu rapi, tidak belepotan ke mana-mana?".
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Sambil menunggu jawaban dari Timmy, Mike memakan potongan kue yang kedua
dengan sekali gigit.

Lalu Timmy menjawab, "O, itu mudah, Om! Aku jilati saja krim-krim yang belepotan di
atas semua kue itu."

“

"Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang,
tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan."

”

—(Matius 23:28)—

< http://www.sabda.org/sabdaweb/?p=Matius+23:28 >

Lain-Lain
Sambutlah Natal Seperti Maria Menyambut Yesus
Bulan Desember merupakan bulan yang sibuk bagi sebagian besar umat Kristen.
Sebab pada bulan inilah, umat Kristen merayakan Natal, hari peringatan kelahiran
Yesus Kristus ke dunia. Kesibukan atau kemeriahan mulai terasa di berbagai tempat.
Berbagai hiasan dan pernak-pernik Natal mulai dipasang. Sementara itu, di beberapa
tempat juga sering diperdengarkan lagu-lagu Natal dalam beragam bahasa.
Bagaimana dengan gereja? Jelas, gereja memiliki tingkat kesibukan yang lebih tinggi
dibandingkan tempat lain. Bahkan, jauh-jauh hari sebelum tanggal 25 Desember, warga
gereja sudah sibuk mempersiapkan Natal. Ada yang terlibat dalam kepanitiaan dan ada
yang lebih senang terlibat sebagai pendukung acara. Setiap jemaat ingin mengambil
peran dalam acara Natal ini.
Pada umumnya, jemaat gereja tidak hanya satu kali mempersiapkan dan mengikuti
perayaan Natal. Di gereja, misalnya, mereka mengikuti beberapa perayaan Natal, dari
Natal untuk anak sampai lansia (lanjut usia) atau Natal per kelompok/wilayah maupun
Natal gabungan. Belum lagi, perayaan-perayaan Natal yang akan diikuti di persekutuanpersekutuan, seperti di kantor, di sekolah/kampus, dan sebagainya.
Bayangkan! Betapa sibuknya. Namun, marilah kita introspeksi diri, apakah yang kita
dapat dari perayaan-perayaan Natal sebanyak itu? Secara fisik pasti cukup merasa
penat.
Bagaimana Anda akan merayakan Natal tahun ini? Apakah Anda akan mengulangi
kesibukan merayakan Natal seperti tahun-tahun sebelumnya? Tapi ada pertanyaan
yang lebih penting, bagaimana Tuhan menyukai kesibukan-kesibukan kita
mempersiapkan Natal ini? Apakah kesibukan- kesibukan ini menolong Anda untuk
memahami arti Natal? Bagaimana seharusnya kita merayakan kedatangan-Nya?
Mari kita bersama-sama belajar tentang dua bersaudara, Marta dan Maria. Lukas 10:3842 menggambarkan sikap yang berbeda dari dua bersaudara tersebut ketika
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menyambut kedatangan Tuhan Yesus di rumah mereka. Marta sibuk melayani Tuhan,
sedangkan Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan-Nya.
Barangkali karena merasa lelah dan kesal melihat adiknya yang hanya duduk tanpa
mau membantu, maka Marta memprotes. Bagaimana tanggapan Tuhan atas protes
Marta? Mungkin Marta atau orang lain yang ada di tempat itu berpikir bahwa Yesus
akan memarahi Maria karena tidak memiliki belas kasihan kepada Marta dan memuji
Marta atas segala perbuatannya. Atau bahkan, Yesus sendiri yang akan mengakui
kesalahan-Nya karena Dia terlalu banyak berbicara kepada Maria sehingga Maria lupa
untuk membantu saudaranya.

Tetapi Yesus memberikan jawaban yang ternyata sungguh di luar dugaan. "Tetapi
Tuhan menjawabnya: 'Marta, Marta, engkau kuatir dan menyusahkan diri dengan
banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu: Maria telah memilih bagian yang
terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya.'" (Lukas 10:41-42) Perhatikan bahwa
Yesus tidak menyuruh Marta melakukan sama seperti yang Maria lakukan. Sebaliknya,
Ia menunjukkan bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik.
Tanggapan Tuhan untuk Marta ini menunjukkan keprihatinan-Nya atas apa yang
dilakukan Marta. Keprihatinan, karena Marta lebih suka menyibukkan diri dan tidak
memberi kesempatan kepada Tuhan untuk mengajarnya. Namun, bukan berarti
pekerjaan Marta sia-sia pekerjaan Marta adalah baik dan diperlukan, hanya sikapnya
dan prioritasnya yang perlu diubah. Bukankah jika ada Marta, maka ada yang
menyiapkan makanan atau minuman untuk Yesus?
Lalu, bagaimana seharusnya kita merayakan Natal? Apakah kita tidak perlu membuat
acara Natal? Tentu saja perlu. Karena itu panitia pun diperlukan. Kita bisa merayakan
Natal dengan terlibat dalam kepanitiaan ataupun sebagai pengisi acara Natal. Hanya
saja, kita perlu menjaga agar tidak terjebak untuk mementingkan perayaannya dan
aktivitasnya tapi melupakan makna Natalnya. Sebagai pengikut Kristus, kita perlu
memiliki sikap seperti Marta ataupun Maria untuk menjaga keseimbangan antara
hubungan vertikal kita dengan Tuhan dan hubungan horisontal kita dengan sesama.
Mari kita bertanya kepada diri sendiri. Akankah saya menyambut Natal seperti seorang
Marta yang lebih suka menyibukkan diri atau seperti Maria yang tahu kapan harus
duduk mendengarkan? Kami yakin, kita bisa menyibukkan diri melayani sesama kapan
saja, tapi di hari yang indah ini, alangkah indahnya, dan sepatutnya kalau kita
memberikan waktu terbaik kita untuk mendengarkan Dia, Raja di atas segala raja.
Selamat Natal 2004!
/Hardhono

Stop Press
TEGUR SAPA GEMBALA KELUARGA (TELAGA)
http://www.telaga.org/
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Melalui kesempatan ini kami ingin menyampaikan informasi bahwa selama dua bulan
terakhir, Situs TELAGA mengalami gangguan teknis, sehingga pengunjung hanya dapat
mengakses halaman depan saja, sedangkan halaman-halaman berikutnya tidak dapat
diakses. Untuk itu, pengurus pelayanan TELAGA mohon maaf sebesar-besarnya
karena kenyamanan Anda untuk mengakses Situs TELAGA menjadi terganggu.
Puji Tuhan, gangguan tersebut kini telah berhasil diatasi dan para netter bisa kembali
mengakses Situs TELAGA. Setting alamat link telah diubah sehingga penulisan alamat
beberapa bagian Situs TELAGA mengalami perubahan. Sekarang Anda dapat kembali
menikmati berbagai bahan konseling, baik dalam audio maupun text, dan juga informasi
lain yang tersaji di situs ini.
Jika karena satu dan lain hal, Anda masih mengalami kesulitan mengakses Situs
TELAGA, mohon memberitahukannya kepada webmaster TELAGA berikut ini agar
segera ditindaklanjuti:
==> <webmaster@sabda.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.

Surat Anda
Dari: Jefta <jefta_ru@>
>Shalom,
>Saya mengusulkan agar Redaksi ICW menampilkan topik untuk edisi
>selanjutnya. Dengan demikian para pembaca dapat ikut menyumbangkan
>situs, milis, maupun artikel sesuai dengan topik yang akan dibahas.
>Bagaimana? Setuju?
Redaksi:
Shallom Sdr Jefta, Usulan Anda sangat menarik. Untuk sementara, usulan tersebut
akan kami tampung dan pertimbangkan. Sebagai informasi, pada edisi mendatang ICW
akan membahas mengenai "TAHUN BARU". Nah, bila Sdr. Jefta atau pembaca yang
lain memiliki informasi situs, milis, maupun tulisan yang membahas mengenai TAHUN
BARU, silakan kirim ke redaksi ICW. Bagaimana? Setuju? Tuhan memberkati.<include>
</include>
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