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ICW 1082/Januari/2007: Keluarga  
Salam Kasih  

Keberadaan keluarga yang harmonis dan saling terikat adalah salah satu modal dasar 
dari kuatnya sebuah gereja bahkan masyarakat. Begitu juga sebaliknya, keadaan 
keluarga yang tidak harmonis berakibat juga kepada masyarakat dan gereja.  

Melihat pentingnya keberadaan keluarga, kali ini ICW mengusung topik Keluarga. Enam 
situs Kristen dan sebuah situs umum bertema keluarga baik dari Indonesia maupun 
mancanegara telah kami sediakan khusus bagi Anda. Jangan lewatkan pula kolom 
Intermezzo dan Info Internet yang tak kalah menarik untuk disimak.  

Memasuki tahun yang baru ini, ICW hadir dengan format dan bahan yang baru. Ada 
beberapa penambahan yang kami lakukan guna meningkatkan kualitas dan kuantitas 
edisi. Penambahan tersebut berupa kolom Jelajah Blog, yang menyajikan informasi 
blog Kristen yang sarat dengan nilai-nilai kristiani yang membangun. Terdapat juga 
Jelajah Situs Umum, berupa ulasan situs umum sebagai pelengkap sajian informasi 
situs di setiap edisi ICW. Selamat menikmati.  

Pimpinan Redaksi ICW, 
Ari  
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Jelajah Situs 

• C3I  

Situs Christian Counseling Center Indonesia (C3I) yang dibangun oleh Yayasan 
Lembaga SABDA (YLSA) ini menyajikan berbagai tulisan bermutu untuk keluarga Anda. 
Sampai saat ini, tulisan bertema keluarga tercatat sejumlah 105 tulisan berupa artikel, 
tips, bimbingan Alkitab, maupun tanya jawab. Jika Anda memiliki masalah seputar 
keluarga dan bingung harus bercerita atau bertanya kepada siapa, Anda bisa 
memanfaatkan situs ini untuk konsultasi karena formulir untuk konseling tersedia di sini. 
Jawaban konsultasi Anda akan dikirim langsung ke "mailbox" Anda. Selain itu tersedia 
juga daftar alamat konseling yang bisa Anda kunjungi atau Anda hubungi via telepon.  
==> http://c3i.sabda.org/  

• TELAGA  

Hadir dengan tampilan yang baru, situs Tegur Sapa Gembala Keluarga (TELAGA) ini 
masih mengusung misi yang sama, menyajikan informasi bernafaskan kristiani seputar 
masalah keluarga dan psikologi secara umum. Perubahan tata letak menu yang kini 
lebih menonjol akan memudahkan penjelajahan Anda di situs ini. Sampai sejauh ini, 
TELAGA telah menghadirkan 450 judul yang bisa Anda nikmati dalam bentuk teks 
transkrip maupun audio. Khusus untuk kategori keluarga, sejumlah 27 transkrip telah 
tersedia dan dapat diakses lewat menu Keluarga. Bila Anda ingin menemukan rekaman 
audio tertentu, silakan manfaatkan fasilitas pencarian yang terdapat di sebelah kiri atas. 
Informasi terbaru yang ada di situs ini meliputi informasi berupa buklet TELAGA yang 
dapat Anda beli di toko-toko buku Kristen di kota Anda. Simak juga menu resensi buku 
untuk menambah referensi Anda dalam mencari buku-buku tentang keluarga.  
==> http://www.telaga.org/  

• Lifespring  

Diawali dengan kesadaran akan banyaknya permasalahan di seputar keluarga dan 
pasangan nikah yang belum teratasi oleh gereja, maka sekelompok anak Tuhan 
terpanggil untuk melayani dan berkontribusi guna membantu mengatasi permasalahan 
ini. Situs Lifespring bisa dibaca dalam dua bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia. Tiga menu utama tersedia di halaman depan, yaitu Lifespring Dating 
Conference, Marriage Mentoring, dan Others. Dari semboyan "for a better family life", 
jelas situs ini ditujukan bagi keluarga ataupun Anda yang akan membangun sebuah 
keluarga. Untuk mendapatkan layanan konseling secara langsung atau lewat telepon, 
Anda bisa melihat informasinya di halaman muka sebelah kiri. Situs yang tergolong 
baru ini, jelas masih akan terus mengalami pemutakhiran (update) di sana-sini, jadi ikuti 
terus perkembangannya.  
==> http://www.my-lifespring.com/  

Jelajah Situs Manca 

http://c3i.sabda.org/
http://www.telaga.org/
http://www.my-lifespring.com/
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• Family  

Setiap artikel keluarga dalam situs ini disajikan langsung dalam setiap submenu yang 
langsung terlihat saat Anda mengarahkan penunjuk (pointer) Anda ke setiap menu 
utama di bagian atas halaman situs. Menu yang disusun berdasarkan kategori tersebut 
antara lain Love and Respect, Parenting, Faith, Relationship and Marriage, Life 
Challenges, Social Issues, dan Entertainment. Artikel disajikan di dalam kotak-kotak 
berisi judul-judul artikel. Ingin lebih mengenal pelayanan yang lebih terkenal dengan 
Focus on The Family ini? Gunakan menu "dropdown" di samping kiri halaman yang 
merupakan fasilitas pencarian yang sudah dikategorikan. Pada halaman utama, artikel-
artikel terbaru ditampilkan dengan acak plus kategorinya. Para pengunjung juga dapat 
mencari bahan sesuai dengan kelompok usia maupun tingkat kedewasaannya. Anda 
tertarik? Silakan berkunjung ke:  
==> http://www.family.org/  

• Family Life  

Situs ini merupakan salah satu situs Kristen yang memfokuskan pelayanannya pada 
keluarga. Menu utama situs ini ditempatkan dalam blok "Channel" yang disusun 
berdasarkan kategori antara lain Parenting, Marriage, Single, dan Life Issues. Di setiap 
halaman menu tersebut Anda akan menemukan beberapa submenu yang menawarkan 
Artikel, Forum, berlangganan majalah elektronik, maupun tips-tips menarik sesuai menu 
yang Anda pilih. Selain itu, blok menu Quick Links menawarkan menu-menu halaman 
yang menarik seperti The Family Room, yang berisi publikasi artikel-artikel tentang 
keluarga yang bervariasi. Disediakan pula fasilitas pencarian pada setiap halaman 
sehingga memudahkan user untuk mencari topik yang diinginkan. Situs FamiliLife.com 
juga berisi promosi program pelayanan keluarga melalui radio. Segera kunjungi 
FamilyLife.com di:  
==> http://www.familylife.com/  

Jelajah Situs Umum 

• Keluarga Sehat  

Kesehatan rohani tentu menjadi aspek yang membahagiakan keluarga. Akan tetapi, 
tidak boleh juga mengabaikan kesehatan jasmani sebagai salah satu aspeknya. Situs 
Keluarga Sehat yang kami ulas ini dapat dijadikan acuan untuk mendapatkan berbagai 
informasi seputar kesehatan keluarga. Di halaman utamanya, Anda akan disuguhi 
cuplikan tips kesehatan dan artikel sehat. Informasi dan tips kesehatan dibagi ke dalam 
menu-menu seperti Sekitar Kita, Pola Hidup, Keluarga, Air, Kita, dan Tips Ringan. 
Simak juga sejumlah artikel singkat di menu Klinika mengenai berbagai macam 
masalah kesehatan dan penyakit untuk menambah pengetahuan Anda. Ingin 
mendapatkan informasi alamat apotek, rumah sakit, hingga asuransi kesehatan? 
Jangan khawatir, situs ini juga menyediakannya. Bergabunglah sebagai anggota di situs 
ini, untuk bisa bertanya jawab seputar masalah gizi dan emergensi di situs ini. Jangan 

http://www.family.org/
http://www.familylife.com/
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ragu untuk bertanya sebab forum ini diasuh oleh dokter ahli gizi dan emergensi.  
==> http://www.keluargasehat.com/  

Get the Fresh 

Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam 
http://www.pesta.org/ 

Situs Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) telah hadir dengan desain 
dan struktur situs yang baru. Situs ini kini menggunakan "framework Drupal", sejenis 
Content Management System (CMS) yang memungkinkan pembangunan situs dalam 
waktu relatif cepat dan fleksibel. Berbagai bahan teologia yang dibutuhkan peserta 
kursus PESTA atau para pengunjung baru pun menjadi lebih mudah didapatkan. Di 
dalam situs ini Anda akan mendapatkan informasi mengenai kursus PESTA yang di 
antaranya berupa jadwal kelas-kelas yang ada. Meskipun bukan peserta kursus, para 
pengunjung juga dapat membaca secara tersambung (online) atau mengunduh bahan 
dalam bentuk teks, HTML dan PDF. Pada bagian Students' Corner Anda akan 
mendapatkan informasi periode kursus serta foto-foto tim PESTA, alumni, dan para 
peserta PESTA. Disediakan juga fasilitas blog dan komentar yang dapat digunakan oleh 
para peserta untuk dapat saling berinteraksi atau bertukar pikiran tentang tulisan 
mereka. Selamat berkunjung di situs ini.  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, informasi 
review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan reviewnya.  

Jelajah Blog Kristen 

Indonesia-saram  

Anda suka membahas masalah bahasa, etika bahasa, dan dunia tulis menulis? 
Sepatutnya Anda mencoba berkunjung ke blog milik Indonesia- saram ini. Sebanyak 33 
tulisan blog sudah terpasang di SABDA Space, yang merupakan situs komunitas 
blogger Kristen yang diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA. Anda bisa juga 
mengaksesnya dari kategori Bahasa/Sastra yang di dalamnya banyak terdapat blog-
blog milik Indonesia-saram ini. Berikut isi blog-blog menarik yang di dalamnya juga 
terdapat beberapa komentar dari para pengunjung.  

• Bahasa dan Sastra Indonesia: Emang Gue Pikirin?  
• Dunia Sastra Indonesia: Identik dengan "Seberang"?  
• Batak Karo: Fenomena Salah Kaprah?  
• Antara Lennon dan Harrison  
• Bahasa Indonesia dan Bahasa Indonesia  
• Masalah Kemampuan Berbahasa Indonesia  

http://www.keluargasehat.com/
http://www.pesta.org/
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• Masalah Licensia Poetica dan Tanggung Jawab Penyair  
• Bahasa Halus  
• Santa Claus: Sekadar Salah Kaprah?  

Selain di SABDA Space, Anda juga dapat melirik blog Corat-Coret Bahasa milik 
Indonesia-saram di Wordpress. Lebih lengkapnya, silakan berkunjung ke alamat 
berikut.  
==> http://www.sabdaspace.org/blog/indonesia_saram  
==> http://indonesiasaram.wordpress.com  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang secara rutin diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, 
dan tentunya mempunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

i-kan-ayahbunda  

Milis Diskusi i-kan-ayahbunda adalah tempat yang tepat untuk berdiskusi seputar 
masalah keluarga, kesehatan, rohani dan seputar masalah suami isteri, orang tua 
tunggal, belum mempunyai pasangan, dan pendidikan seks. Milis yang dulu bernama e-
AyahBunda ini kini telah pindah ke Google groups. Untuk bergabung, silakan kunjungi 
alamat berikut.  
==> http://groups.google.co.id/group/i-kan-ayahbunda?lnk=gschg&hl=id  

  

http://www.sabdaspace.org/blog/indonesia_saram
http://indonesiasaram.wordpress.com/
http://groups.google.co.id/group/i-kan-ayahbunda?lnk=gschg&hl=id
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Artikel:TI untuk Produktivitas atau Bunuh Diri? 

• Info Internet  

Dulu, ketika orang masih belum banyak menggunakan sarana komunikasi serba cepat 
dalam bekerja, hidup lebih teratur. Kini, berkat internet, ponsel, akses nirkabel, dan 
mobilitas yang sangat tinggi hidup kita malah menjadi tidak karuan. Tidak ada lagi 
jadwal rutin yang bisa kita jadikan patokan. Di mana pun kita berada, kita harus selalu 
dapat dihubungi.  

Akibatnya, kesempatan beristirahat di malam hari tanpa gangguan telepon menjadi 
barang sangat mewah. Memang, persaingan bisnis menyebabkan keputusan-
keputusan harus segera diambil. Semua yang terlibat dalam proses pengambilan 
keputusan harus bisa dihubungi, meski mungkin ada di antara mereka sedang tidur 
lelap di sebuah kamar hotel di belahan dunia yang satu lagi. Tapi, begitu terjaga oleh 
dering telepon, mereka harus langsung siaga penuh. Begitu ditanya, otak mereka harus 
segera bekerja keras mengumpulkan berbagai data. Lalu, dalam hitungan detik, mereka 
harus dapat memberi pertimbangan mengenai manfaat dan mudarat dari setiap pilihan 
yang dapat diambil dan kemudian memberikan rekomendasi. Tidak ada kata lelah fisik 
dalam kamus korporasi. Dari sudut pandang pimpinan perusahaan, kalau kita lelah, kita 
harus berbuat sesuatu. Maka tidaklah mengherankan bila semakin banyak hotel untuk 
pengembara bisnis yang menyediakan sarana kebugaran jasmani, seperti gimnasium, 
spa, dan pijat refleksi.  

Prediksi yang Meleset? 

Di tahun 1980-an, ketika komunikasi data hanya dapat dilakukan dengan mesin fax, 
ponsel masih berupa barang yang menarik, tapi tidak terjangkau. Ketika Dick Tracy 
menjadi idola para pencinta produk teknologi, hampir semua akademisi sepakat bahwa 
di suatu hari kelak teknologi komunikasi dan informasi akan membuat hidup manusia 
semakin nyaman. Orang akan bisa bekerja jarak jauh tanpa harus meninggalkan rumah 
("telework", "telecommuting", dan entah apa lagi namanya). Orang akan memiliki 
fleksibilitas bekerja yang tinggi sehingga dapat memproteksi kehidupan privasi mereka 
agar tidak menjadi korban tugas-tugas kantor. "Life-work balance," kata mereka. Apa 
kenyataannya sekarang? Teknologi komunikasi dan informasi justru membuat orang 
makin jauh dari kemampuan mengendalikan hidupnya. Tidak jarang perusahaan 
mewajibkan karyawannya membiarkan ponsel mereka selalu hidup agar dapat 
dihubungi setiap saat. Celakanya, kita juga sudah terbiasa untuk tersentak dan 
langsung bangun setiap kali mengetahui ada pesan SMS yang masuk. Kita dikendalikan 
rasa ingin tahu, "Siapa yang mengirim SMS tengah malam begini? Ada emergensi apa? 
Jangan-jangan ...." Dan seakan-akan SMS saja tidak cukup merusak tatanan kehidupan 
kita, kini muncul pula fasilitas baru "push e-mail". Kini makin banyak operator nirkabel 
yang mempromosikannya. Maka akan semakin banyaklah gangguan pada kehidupan 
kita sebagai manusia normal, yang sebenarnya membutuhkan tidur delapan hingga 
sepuluh jam sehari.  
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Kurang Tidur  

Dalam Harvard Business Review edisi Oktober 2006, ada laporan wawancara dengan 
Dr. Charles A. Czeisler, peneliti masalah tidur di Fakultas Kedokteran Harvard, yang 
mengupas dampak kurang tidur pada kinerja manusia. Kurang tidur yang terus-menerus 
tidak saja mengurangi kemampuan kognitif tapi juga membuat orang menderita 
penyakit, termasuk obesitas. Ini sudah kita ketahui. Yang menarik dari wawancara ini 
adalah tudingan Czeisler bahwa banyak perusahaan besar tidak konsisten dalam 
memerhatikan kesejahteraan para karyawan. Misalnya, di kantor ada macam-macam 
larangan: tidak boleh merokok, tidak boleh menggunakan narkoba, tidak boleh 
melakukan tindakan yang tergolong pelecehan sosial. Namun pada waktu yang sama, 
perusahaan-perusahaan ini menganggap karyawan yang mengorbankan tidurnya demi 
pekerjaan sebagai karyawan yang penuh vitalitas, yang memiliki performa yang tinggi 
dan dedikasi yang kuat. Dan cobalah kita lihat. Apa sebenarnya yang membuat banyak 
orang kurang tidur? Teknologi informasi dan komunikasi. Pialang bursa efek harus 
bangun di tengah malam karena harus tahu perkembangan harga saham di benua lain. 
Seorang manajer di Jakarta harus bangun pukul tiga pagi untuk ber-"conference call" 
dengan bosnya di Silicon Valley, di mana jam menunjukkan waktu pukul satu siang. 
Jadi, apakah benar teknologi informasi dan komunikasi membuat kita produktif? Atau 
jangan-jangan, ia justru memperpendek usia kita? (zatni(at)cbn.net.id)  

Sumber diedit seperlunya dari:  

Penulis : Zatni Arbi  
Majalah : PC MEDIA Edisi 12/2006  
Halaman : 24  

Lain-Lain 

Keluarga yang Sehat 

Apa yang mencirikan suatu keluarga yang sehat? Apakah yang terjadi di dalam 
keluarga yang setiap anggotanya sedang hidup dan berkembang dengan cara yang 
sehat? Hal-hal berikut merupakan esensi dari satu keluarga yang sehat.  

1. Membina Rasa Saling Menghargai 
Orang tua perlu mendengarkan anak-anaknya dengan cermat. Memotong 
pembicaraan anak-anak tidak hanya menjengkelkan, tetapi seakan menganggap 
bahwa mereka bukanlah orang yang penting. Orang tua patut meminta saran dari 
anak-anak mereka. Jika anak-anak melihat adanya saran mereka yang 
dilaksanakan, mereka akan merasa diri mereka berharga. Orang tua juga bisa 
mendorong anak-anak untuk mengambil keputusan sendiri. Hal ini akan 
memupuk perasaan untuk menghargai dirinya sendiri karena mereka merasa 
dipercaya. Biasakan juga bersikap sopan dengan mengatakan "Terima kasih", 
"Bolehkah saya ...?", dan "Tolong ...." kepada anak-anak dan mereka pun akan 
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mulai memakai ungkapan-ungkapan itu kepada orang lain. Rasa menghargai 
akan melahirkan rasa menghargai pula.  

2. Menemukan dan Mengembangkan Bakat 
Rumah adalah tempat yang paling tepat untuk menemukan bakat dan 
kemampuan, mengenalinya, dan mengembangkannya. Keluarga harus 
mendorong ibu dan ayah dalam minat dan bakat-bakatnya, sekaligus 
memberikan semangat. Jangan membiarkan orang tua berdiam diri. Dengan 
demikian, mereka akan menjadi orang-orang Kristen yang lebih berbahagia, lebih 
sehat, dan lebih berguna.  
Orang tua harus menolong anak dalam menemukan bakat-bakat yang 
dikaruniakan Allah kepadanya. Mereka harus mulai memerhatikan minat-minat 
ini sejak anak-anaknya masih kecil. Seiring pertumbuhan, minat anak-anak itu 
berubah. Beberapa bakat biasanya tetap bertahan melampaui masa kanak-
kanak, remaja, dan terus bertahan dalam masa dewasa.  

3. Mengungkapkan dan Menunjukkan Kasih 
Tindakan memberi dan menerima kasih sayang ini harus berlaku bagi setiap 
anggota keluarga. Orang tua dan anak-anak harus saling mengasihi. Dengan 
demikian, rasa saling menghargai dan memercayai diri sendiri maupun keluarga 
akan tumbuh.  
Ungkapkanlah kasih sayang secara lisan, bukan hanya melalui perbuatan. Jika 
kasih itu diucapkan di dalam keluarga, kelak anak-anak dapat mengasihi suami 
atau istri mereka dengan sepenuh hati, secara terang-terangan. Mereka akan 
terhindar dari ketidakmampuan untuk menunjukkan dan menerima kasih sayang.  

4. Menghormati Batas-Batas yang Wajar 
Orang tua menjadi contoh bagi anak-anak dengan mematuhi undang-undang 
dan peraturan-peraturan negara, daerah, dan pemerintah setempat. Kepatuhan 
ini ditunjukkan dalam kata-kata dan tindakan. Anak-anak akan belajar 
menghargai dan menyukai diri mereka dengan lebih baik apabila mereka taat, 
sebagaimana orang tua mereka.  
Anak-anak yang tidak taat perlu didisiplinkan. Ketika orang tua menghukum 
anak-anaknya, itu berarti mereka sedang menunjukkan bahwa kasih mereka 
terhadap anak-anak mereka itu cukup besar sehingga mereka ingin membuat 
agar anak-anak itu taat (Amsal 3:12). Tentunya, hukuman dan tindakan 
koreksinya harus sesuai dengan umur dan kepribadian anak itu. Saat anak itu 
sudah makin besar, orang tuanya juga sudah harus makin sedikit menggunakan 
pukulan sebagai sarana hukuman. Bagi anak yang lebih besar, orang tua sudah 
harus lebih banyak bertukar pikiran dengan anak itu, serta mengemukakan 
alasannya yang masuk akal atas apa yang dilakukannya itu.  

5. Mengembangkan Citra Diri Sendiri yang Sehat 
Orang tua perlu menolong anak-anak agar mereka memupuk dan 
mengembangkan perasaan yang positif tentang diri mereka sendiri. Seorang 
anak yang memiliki citra diri yang baik bukan hanya akan disenangi banyak 
orang di sekelilingnya, tetapi rasa harga diri itu juga akan terus terbawa sampai 
ia menjadi dewasa. Perasaan positif tentang diri sendiri akan memampukannya 
untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi dengan keadaan yang terus berubah.  
Ajarkanlah kepada mereka dari Alkitab bahwa Allah sendiri telah menciptakan 
mereka menurut gambar dan rupa-Nya. Ia telah menyelamatkan mereka dengan 
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harga yang mahal lewat darah Anak-Nya. Beritahukanlah bahwa para malaikat 
sedang melindungi mereka dan bahwa surga telah dipersiapkan untuk mereka. 
Ini akan meyakinkan mereka bahwa kehidupan mereka berharga di mata Allah 
dan akan membuat mereka melihat bahwa kehidupan mereka itu penting.  

6. Peka terhadap Keadaan Masyarakat dan Dunia 
Di dalam keluarga Kristen, anak-anak harus belajar bahwa tanggung jawab 
mereka terhadap dunia itu meliputi juga usaha untuk mencari jalan bagaimana 
caranya mereka dapat ikut membantu. Satu contoh nyata yang dapat dimengerti 
anak ialah merogoh saku mereka dan mengeluarkan uang untuk dikirim kepada 
orang-orang di luar negeri yang tidak seberuntung diri mereka.  
Namun, kebanyakan orang tua tidak memerhatikan hal ini sehingga anak-anak 
tumbuh dengan sikap egois. Mereka tidak pernah mengalami bagaimana 
rasanya memikirkan orang lain, berdoa, dan menolong orang lain. Orang tua 
harus menjadi teladan dalam menaruh minat dan perhatian terhadap orang-
orang lain atau terhadap organisasi-organisasi lain di seantero dunia.  

7. Dipuaskan secara Rohani 
Anak-anak mempunyai jiwa yang harus diberi makan. Jika tidak, jiwa mereka 
akan jadi kerdil. Sebagai orang tua, kita harus bertanya kepada diri sendiri 
apakah kita sudah memberikan nilai-nilai kekal pada anak-anak. Sudahkah kita 
mengusahakan segala sesuatu yang mungkin dilakukan untuk membina iman 
mereka kepada Allah? Misalnya, kita dapat menjadi teladan dalam soal 
kesalehan; kita dapat menjalankan kehidupan yang benar yang menyenangkan 
Allah dan memberikan contoh-contoh nyata kepada anak-anak kita untuk mereka 
teladani atau bahkan melebihi teladan yang mereka lihat itu.  
Kita dapat menyatakan kepercayaan kita kepada Kristus, menceritakan apa yang 
telah Kritus lakukan dalam hidup kita, mengajari anak-anak untuk mengasihi dan 
bergantung kepada Allah, dan mengajari mereka agar memahami Alkitab. 
Memenuhi kebutuhan rohani seorang anak berarti ikut menentukan di mana ia 
kelak berada sampai kekal.  

8. Menentukan Sasaran Pribadi dan Sasaran Keluarga 
Dalam keluarga yang sehat, orang tua harus selalu saling menyemangati agar 
tiap sasaran mereka dapat tercapai. Anak-anak pun turut didukung dalam 
membuat dan mencapai sasarannya. Anak-anak juga harus mengerti apa yang 
menjadi sasaran keluarganya dan harus ikut membantu agar sasaran itu dapat 
dicapai. Sasaran-sasaran tersebut dapat dibahas kapan saja keluarga sedang 
berkumpul.  

9. Bekerja dan Bermain Bersama 
Jika sebagai orang tua kita menyediakan waktu untuk bersama-sama dengan 
anak-anak kita, berarti kita sedang memberitahukan kepada mereka bahwa kita 
mengasihi mereka. Bagaimanapun juga, kita gemar menghabiskan waktu 
bersama-sama dengan orang-orang yang paling kita kasihi dan seharusnya 
orang-orang itu adalah keluarga kita sendiri. Dalam unit keluarga yang sehat, 
setiap pribadi akan menghabiskan banyak waktu senggang dan waktu 
gembiranya bersama anggota keluarga lainnya.  

10. Mempunyai Kebiasaan yang Baik Demi Kesehatan 
Sangat sulit bagi seseorang untuk bertindak dengan baik jika ia tidak sehat. 
Orang tua bertanggung jawab untuk mengusahakan agar semua anggota 
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keluarganya berada dalam keadaan kesehatan yang sebaik-baiknya dan agar 
setiap orang mempunyai kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatannya dan 
merasakan bahwa badannya dalam kondisi yang mantap. Orang tua melakukan 
sesuatu yang baik bagi anaknya seumur hidupnya apabila mereka mendorong 
anaknya agar mempunyai kebiasaan yang baik untuk menjaga kesehatannya 
dan membawa mereka ke dokter untuk diperiksa jika diperlukan.  

11. Saling Mencukupi secara Finansial 
Anak-anak dan orang tua harus membicarakan anggaran belanja keluarga dan 
membahas apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan keluarga. Dengan 
demikian, anak-anak mempunyai cara berpikir praktis dalam hal keuangan dan 
mendapat pengetahuan tentang penghasilan dan tabungan. Orang tua dapat 
memberi kontribusi yang bermakna seumur hidup bagi kesejahteraan anak-anak 
dengan menolong mereka agar memahami kerja, penghasilan, tabungan, dan 
penanaman modal. Anak-anak perlu mempunyai sikap yang sehat dan realistik 
terhadap uang, walaupun mereka harus menyadari juga bahwa uang bukanlah 
hal yang terpenting dalam kehidupan ini.  
Salah satu segi yang paling penting dari keuangan ialah perpuluhan. Mereka 
sudah belajar dari orang tua mereka tentang berkat yang dialami jika mereka 
memberi persembahan untuk organisasi atau kegiatan Kristen. Sekarang mereka 
membawa hati yang suka memberi itu ke dalam kehidupan mereka yang baru.  

12. Memikul Tanggung Jawab dalam Keluarga 
Setiap orang dilahirkan untuk melakukan sesuatu; untuk bekerja, berlatih, dan 
berkarya. Anggota keluarga yang sehat akan mengambil bagiannya dan belajar 
menerima tanggung jawab sejak usia dini. Tanggung jawab anak tentu harus 
disesuaikan dengan kematangannya. Jika seseorang telah belajar bertanggung 
jawab dan melakukan tugas-tugas di dalam keluarga, ia akan merasa lebih yakin 
dan akan memiliki sikap yang lebih sehat terhadap dirinya sendiri.  
Sayangnya, dewasa ini terlalu banyak keluarga yang melalaikan unsur-unsur 
penting ini. Jika hal ini terjadi, keluargalah yang menderita. Orang tua harus 
berusaha sekuatnya untuk memulihkan keadaan ini dan memimpin keluarganya 
menuju kehidupan yang lebih utuh dan sehat sesuai dengan kehendak Allah.  

Bahan diiedit dari:  

Judul buku : Lika-Liku Problema Rumah Tangga  
Penulis  : Dr. Clyde M. Narramore  
Penerbit  : Yayasan Kalam Hidup, Bandung  
Halaman  : 12 26  

Stop Press 

Kami mohon maaf atas tidak terbitnya dua edisi publikasi ICW di akhir tahun 2006, 
dikarenakan berbagai hal. Kami akan berupaya untuk hadir dengan lebih rutin ke 
hadapan Anda tahun ini. Mohon dukungan doanya. Sekali lagi kami mohon maaf.  
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Topik 

EDISI 1083 dan 1084  

ICW Edisi 1083 akan mengangkat topik tentang Tokoh Kristen, sedangkan ICW Edisi 
1084 akan mengulas tentang Valentine.  

Bagi Anda yang memiliki informasi atau mengelola situs atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi tentang tokoh Kristen dan situs yang menyediakan bahan-
bahan bertema Valentine, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirimkan info 
atau ulasannya ke Redaksi ICW melalui e-mail di alamat: < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  

  



ICW 2007 
 

18 
 

ICW 1083/Januari/2007: Tokoh Kristen  
Salam Kasih  

Gajah mati meninggalkan gading, macan mati meninggalkan loreng, manusia mati 
meninggalkan nama. Begitulah bunyi peribahasa. Apa saja yang kita kerjakan di dunia 
ini, baik atau buruk, hal tersebut akan memengaruhi nama yang akan kita tinggalkan 
nantinya. Dan ada begitu banyak orang Kristen yang berketetapan untuk berkarya bagi 
kemuliaan nama Tuhan. Bagaimana dengan Anda?  

Melalui ICW edisi kali ini, kami sajikan situs-situs yang mengetengahkan profil tokoh 
Kristen yang sukses beserta karya-karyanya. Telusurilah situs-situs tersebut untuk 
mendapatkan teladan dan motivasi dari mereka. Sebuah situs umum juga kami 
sediakan untuk memperluas pengetahuan Anda mengenai tokoh-tokoh Indonesia yang 
berdampak. Jangan lewatkan pula sajian lain yang tak kalah menarik. Selamat 
membaca.  

Pimpinan Redaksi ICW, 
Ari  
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Jelajah Situs 

• Bio-Kristi  

Sedang mencari-cari situs yang khusus menyajikan tokoh-tokoh Kristen dalam bahasa 
Indonesia? Situs ini bisa jadi acuan Anda. Meskipun baru diluncurkan, isi situs ini tidak 
perlu diragukan. Biografi tokoh-tokoh besar, seperti Aurelius Augustinus, Martin Luther, 
John Wesley, dan masih banyak lagi tersedia di sini. Tiap tokoh juga dikategorikan 
menurut profesi dan keahliannya sehingga memudahkan pembaca untuk mencari tokoh 
yang diinginkan. Selain artikel-artikel yang menarik itu, situs ini juga menyediakan 
fasilitas keanggotaan. Dengan demikian, para anggota dimungkinkan untuk 
mengirimkan artikel biografi tokoh ataupun mengikuti forum diskusi yang ada. Anda 
tertarik? Segeralah kunjungi situs Bio-Kristi!  
==> http://biokristi.sabda.org/  

• e-MISI  

Membaca kisah tokoh serta meneladaninya juga bisa Anda lakukan di situs e-MISI yang 
kini tampil dengan CMS Drupal. Dalam blok menu Resources Anda akan menemukan 
menu Tokoh MISI. Sebanyak 29 tokoh dari berbagai bidang kehidupan bisa Anda baca 
kisahnya. Beberapa di antaranya adalah "Nate Saint: Montir Pesawat Bagi Allah", 
"Florence Nightigale: Terang Kristus Dalam Pekatnya Dunia Perawat", "Don Richardson 
dan Suku Sawi Di Irian Jaya", dan "Martin Luther King, Jr". Selain membaca kisah 
tokoh-tokoh tersebut, Anda juga bisa mengikuti perkembangan dunia misi penginjilan di 
situs ini.  
==> http://misi.sabda.org/  

Jelajah Situs Manca 

• Dictionary of African Christian Biography  

Dictionary of African Christian Biography (DACB) menyajikan tokoh-tokoh penginjilan 
dari benua hitam Afrika. Para misionaris tersebut di antaranya Choramo Mahay, Legacy 
Crowther, Kivebulaya Apolo, Maxeke Charlotte, dan masih banyak lagi. Anda bisa 
membaca biografi singkat serta karya-karyanya di dunia penginjilan Afrika. Beberapa 
tokoh misi dikategorikan ke dalam satu negara yang menjadi ladang penginjilan 
mereka, seperti Ethiopia, Uganda, Sudan, dan South Africa. Anda bisa mencari tokoh 
misi dan kisahnya berdasarkan negara. Masuklah ke halaman Index maps dari 
"dropdown" Africa Map di menu DACB Indexes di halaman utama. Di halaman Index 
maps itu Anda bisa mencari langsung dari peta atau memilih dari menu "dropdown" 
yang berisi daftar negara-negara Afrika. Selain menyajikan tokoh-tokoh misionaris 
Afrika, Anda bisa membaca kisah-kisah lain seputar penginjilan di Afrika yang terus 
bertambah. Saat situs ini diulas, tercatat 1.200 kisah tersedia.  
==> http://www.dacb.org/  

http://biokristi.sabda.org/
http://misi.sabda.org/
http://www.dacb.org/
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• Sermons and Writings of Victor Shepherd  

Melalui situs ini, Anda bisa membaca biografi tokoh-tokoh Kristen yang berdampak bagi 
dunia penginjilan dan pengajaran kekristenan. Lebih dari lima puluh tokoh tercatat di 
situs ini. Keseluruhannya bisa Anda temukan di menu Heritage. Koleksi tokoh-tokoh ini 
juga tersedia dalam bentuk buku, "Witnesses to the Word". Beberapa tokoh yang 
disajikan antara lain Athanasius, Francis of Asisi, Martin Luther, John Owen, C.S. Lewis, 
dan masih banyak lagi. Pembahasan khusus tentang Wesley yang dilakukan Dr. 
Shepherd juga bisa Anda temukan di menu Wesley. Dari biografi, pengajaran teologi, 
sampai khotbah-khotbahnya bisa Anda baca di sini. Situs ini juga menyajikan catatan 
kuliah Dr. Shepherd selama mengajar di Tyndale Seminary, tulisan-tulisannya yang 
membahas isu kesetiaan dan ketaatan terhadap Injil, serta kumpulan tulisan dan 
khotbahnya yang berhubungan dengan United Church of Canada.  
==> http://www.victorshepherd.on.ca/  

• Wholesome Words  

Wholesome Words adalah situs yang memuat biografi tokoh-tokoh Kristen yang 
namanya dikenang sebagai penulis lagu, pengkhotbah, misionaris, penginjil, penyanyi 
rohani, dan penulis buku. Pada situs ini, artikel biografi setiap tokoh disertai dengan foto 
atau gambar tokoh. Hal ini sangat memudahkan pembaca untuk mengenal tokoh-tokoh 
tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Setiap artikel yang dimuat dalam situs ini 
merupakan hasil saduran oleh beberapa penulis yang telah mendapat izin dari sumber 
asli. Pada bagian Worldwide Mission disediakan beberapa kategori sumber antara lain 
Biblical Missions, Biographies, Country Informatian, Harvest Fields, Helpful Resources, 
Mission Agencies/Boards, Notes and Quotes. Simak teladan para tokoh Kristen ini 
pada:  
==> http://www.wholesomewords.org/  

Jelajah Situs Umum 

• Tokoh Indonesia  

Mencari data dan biografi tokoh-tokoh Indonesia yang cukup lengkap? Anda sudah 
menemukannya. Ya, Situs Tokoh Indonesia tidak main-main dalam mendata orang-
orang Indonesia yang cukup berpengaruh dan dikenal di masyarakat. Dari zaman 
perjuangan merebut kemerdekaan sampai tokoh-tokoh masa dibahas dan ditampilkan 
di sini. Pencarian tokoh dapat Anda lakukan dengan dua cara. Pertama, Anda bisa 
mencari dari pengategorian berdasarkan huruf (A-Z). Sesuaikan nama tokoh yang Anda 
cari dengan huruf awalnya. Cara kedua, Anda bisa juga mencari dari pengategorian 
berdasarkan bidang tokoh. Seperti Profesi, Politisi, Pengusaha, Pemuka, dan Selebriti. 
Untuk kategori lebih detail, silakan masuk ke dalam satu pilihan, seperti Pemuka, Anda 
bisa memilih dari berbagai agama maupun adat. Kategori Presiden dan Wakil Presiden 
diberi tempat khusus di sebelah kiri.  
==> http://www.tokoh-indonesia.com/  

http://www.victorshepherd.on.ca/
http://www.wholesomewords.org/
http://www.tokoh-indonesia.com/
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Get the Fresh 

Wahyu Pramudya (Wepe) 
http://wepe.berteologi.net/ 

Situs pribadi milik Wahyu Pramudya yang adalah seorang pendeta di salah satu gereja 
di Surabaya ini merupakan perkembangan dari tulisan-tulisan yang dimuat di halaman 
blognya. Seperti di halaman blognya terdahulu, Anda bisa membaca Khotbah Wepe, 
Tulisan Wepe, Tentang Wepe yang dikategorikan dalam menu-menu situsnya. Situs ini 
cukup interaktif. Anda bisa berkomentar, meninggalkan pesan, mengisi poling dan fitur 
tambahan untuk navigasi isi situs seperti Update Terbaru, Popular, dsb. Silakan 
kunjungi situs ini.  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, informasi 
review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan reviewnya.  

Jelajah Blog Kristen 

y-control  

Anda akan dimanjakan ketika membaca blog yang ditulis y-control ini. Tulisan-
tulisannya disajikan dengan ringan, santai, tapi cukup menggelitik benak Anda lewat 
sejumlah pertanyaan maupun pernyataan sederhananya. Dan itu bisa membuat Anda 
ingin berkomentar. Ya, tulisan blog y-control dari sisi bahasa memang enak dibaca, 
terkesan tidak ketinggalan zaman. Topik yang sedang tren dan terjadi di sekitar coba 
diangkat ke tulisan blog. Seperti kejadian gempa di Yogya yang lalu, acara Empat Mata 
yang baru naik daun, dan blog-blog yang berisi beragam pengalaman unik yang 
dialaminya. Sampai saat ini ada 29 blog yang ia tulis di SABDA Space. Berikut blog-
blog menarik yang tentunya mendapat beberapa komentar dari para blogger.  

• Blog Natal Saya  
• Ndeso!  
• Televisi dan Bimbingan Orang Tua  
• Mengingat-ingat Lupa  
• Pledoi Blogger  

Lebih lengkapnya, silakan berkunjung ke alamat berikut.  
==> http://www.sabdaspace.org/blog/y_control  

Redaksi : Blog Anda ingin direview? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mereview blog yang teruptodate, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan tentunya 
mempunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

http://wepe.berteologi.net/
http://www.sabdaspace.org/blog/y_control
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Seputar Milis 

Milis Publikasi 

'Bio-Kristi  

Biografi Kristiani (Bio-Kristi) merupakan salah satu buletin elektronik terbitan Yayasan 
Lembaga SABDA. yang bertujuan memperkenalkan tokoh-tokoh Kristen dari berbagai 
bidang yang telah memberi warna dalam dunia ini. Buletin ini sengaja diterbitkan 
dengan harapan membuka wawasan masyarakat Kristen interdenominasi di Indonesia 
untuk mengenal tokoh-tokoh Kristen dari berbagai bidang. Diharapkan pula sajian Bio-
Kristi setiap bulannya akan menginspirasikan setiap orang Kristen untuk lebih bergiat 
demi kemuliaan nama-Nya melalui kerja dan karya dalam kehidupannya.  

 
==> < subscribe-i-kan-bio-kristi(at)hub.xc.org > [berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/Bio-Kristi [arsip Bio-Kristi]  

  

http://www.sabda.org/publikasi/Bio-Kristi


ICW 2007 
 

23 
 

Artikel:Memori Abadi, dari Awal hingga Akhir 

• Info Internet  

Pernahkah Anda membayangkan seandainya kehidupan Anda dari detik ke detik, sejak 
kecil hingga Anda menutup mata untuk selama-lamanya, seluruhnya terekam lengkap 
dalam berbagai format termasuk teks, audio, dan video? Bayangkan kalau momen-
momen yang penting dan tidak penting, yang ingin Anda ingat maupun yang ingin Anda 
lupakan, semua direkam?  

Bayangkan kalau momen-momen yang penting dan tidak penting, yang ingin Anda ingat 
maupun yang ingin Anda lupakan, semua direkam? Semua kenakalan Anda ketika 
remaja, setiap ucapan Anda, baik ketika Anda sedang serius maupun sedang 
berkelakar, semua doa maupun umpatan dan sumpah serapah Anda, direkam dan 
dapat didengar kembali berpuluh-puluh tahun kemudian?  

Ide ini bukan ide baru. Di tahun 1945, Vannevar Bush, yang ketika itu menjadi Direktur 
Badan Riset dan Pengembangan Ilmiah di Amerika Serikat, menulis artikel yang 
berjudul "As We May Think" yang pada intinya menghimbau para ilmuwan untuk 
mencari cara agar manusia dapat memanfaatkan semua pengalaman dan pengetahuan 
yang diperolehnya baik sadar maupun tidak agar bisa menjadi lebih bijaksana. Visi 
Bush ini dinamai Memex, yang konon berasal dari "memory extension". Artikel yang 
sangat menarik ini perlu Anda baca; tersedia di banyak situs di Internet.  

MyLifeBits  

Kalau Anda pelupa dan tidak bisa mengingat di mana Anda baru saja meletakkan 
dompet, kunci pintu, atau kacamata Anda, itu masalah lain. Anda tidak akan tambah 
bijaksana seandainya Anda selalu tahu persis di mana meninggalkan benda-benda ini. 
Tapi kalau Anda bisa mendengarkan kembali percakapan dengan seseorang yang 
sangat inspirasional, presentasi yang memotivasi Anda atau konsultasi Anda dengan 
seorang profesional, pastilah Anda akan banyak terbantu.  

Sejak 1998, Gordon Bell, ilmuwan komputer di Microsoft, telah bereksperimen dengan 
merekam segala sesuatu yang dialaminya dari hari ke hari. Semua yang masuk di 
benaknya, baik melalui mata dan telinga maupun dokumen yang harus dipindainya, 
disimpan dalam "harddisk". Di lehernya terlilit kamera khusus Microsoft, SenseCam 
yang bisa diperintahkan untuk mengambil foto kapan saja. Dalam sehari, boleh jadi dia 
merekam seribu foto. Dia juga menggunakan perekam suara digital merk Olympus 
untuk merekam audio. Selain itu, ada perekam pembicaraan telepon dan kamera web. 
Setiap bulan, "tabungannya" rata-rata meningkat sebanyak 1 gigabit.  

Semua data ini diberi indeks dan tag sehingga dapat ditemukan kembali dengan cepat. 
"Hyperlink" juga digunakan untuk memudahkan penelusuran. Dengan demikian, Gordon 
bisa tahu dengan siapa saja dia berpapasan ketika berjalan kaki ke tempat kerjanya hari 
Selasa lalu, dengan siapa dia berbincang-bincang di ruang tunggu di bandara, seluruh 
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film Casino Royale yang ditontonnya, dan sebagainya. Dengan memilih satu tanggal di 
waktu lampau, dia bisa mendengarkan kembali transkrip pembicaraan dia di telepon 
dengan istrinya, memutar kembali video yang diambilnya seminggu sesudah itu ketika 
sedang berlibur di Disneyland, menonton kembali siaran TV yang dia rekam sebulan 
kemudian. Tentu saja istrinya selalu memintanya untuk menghapus semua rekaman 
pembicaraan mereka berdua.  

Gordon Bell adalah salah satu peneliti dalam kelompok ilmuwan yang kini sedang 
berusaha membuat manusia selalu ingat segala sesuatu dalam hidupnya. Peranti lunak 
yang sedang dia kembangkan diberi nama MyLifeBits.  

Bermata Dua  

Jelas teknologi seperti ini ada segi positif dan negatifnya. Kalau Anda terlibat 
persengketaan mengenai keputusan yang diambil dalam sebuah rapat sebulan yang 
lalu, penyelesaiannya akan mudah sekali. Tinggal putar kembali rekaman pembicaraan 
waktu itu.  

Lalu, kalau saja peralatan seperti kamera dan perekam digital ini bisa disembunyikan di 
balik pakaian kita, kita akan memiliki dokumentasi pengalaman buruk seperti ditodong 
penjahat, diperlakukan kasar oleh petugas check-in di bandara, diperas oleh polisi yang 
selalu menunggu kapan kita berbuat kesalahan dalam mengemudikan mobil, dan 
sebagainya.  

Bila banyak orang memiliki teknologi ini, yang bisa berfungsi sebagai penangkal, 
niscaya Jakarta akan jauh lebih nyaman.  

Tapi, kita manusia biasa. Tidak terlepas dari kesalahan. Kita ingin orang lain 
memaafkan dan agar adil tentulah kita juga harus memaafkan orang lain dan 
melupakan kesalahannya. Bagaimana jika MyLifeBits tidak memungkinkan kita untuk 
memaafkan dan melupakan? Apakah kita akan jadi manusia lebih baik dan bijaksana?  

Bahan diambil dari sumber:  

Namam majalah : PC MEDIA Edisi 01/2007  
Penulis  : Zatni Arbi  
Halaman  : 24  

Lain-Lain 

Ada banyak tokoh Alkitab yang bisa kita teladani. Salah satunya Nehemia. Apa saja 
karya dan teladan yang bisa kita pelajari darinya? Berikut adalah ulasannya. Kiranya 
bisa memberi inspirasi dan motivasi bagi Anda.  

Nehemia, Seorang Pemimpin Teladan 



ICW 2007 
 

25 
 

Salah satu contoh yang paling menonjol dalam Alkitab mengenai kepemimpinan yang 
berpengaruh dan berwibawa dapat kita lihat dalam kehidupan Nehemia. Terkadang 
caranya kelihatan agak keras, tetapi ia dipakai Allah untuk mengadakan pembaharuan 
yang menakjubkan dalam kehidupan bangsanya dalam waktu yang sangat singkat. 
Suatu analisa mengenai kepribadian dan metodenya mengungkapkan bahwa cara yang 
dipakainya dapat berhasil hanya karena mutu wataknya sendiri.  

Wataknya 

Kesan pertama yang kita peroleh ketika membaca kisah sederhana mengenai Nehemia 
ialah bahwa ia adalah orang yang suka berdoa. Reaksi pertamanya ketika mendengar 
tentang nasib Yerusalem yang menyedihkan ialah berpaling kepada Allah di dalam doa. 
Ini membuktikan bahwa ia tidak asing lagi di depan takhta kasih karunia. Secara 
keseluruhan, catatan kehidupannya dipenuhi dengan doa. Baginya, doa bukan saja 
merupakan sesuatu yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu saja, melainkan 
merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan dan pekerjaan sehari-
hari (1:4,6; 2:4; 4:4, 9; 5:19; 6:14; 13 :14, 22, 29).  

Ia menunjukkan keberanian dalam menghadapi bahaya besar. "Orang manakah seperti 
aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki Bait 
Suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi" (6:11). Pernyataan keteguhan hati dan 
keberanian banyak artinya untuk menambah moral suatu bangsa yang sudah patah 
semangat.  

Ia menunjukkan perhatian yang sejati terhadap kesejahteraan bangsanya, suatu 
perhatian yang begitu jelas, sehingga bahkan musuh-musuhnya mengomentari hal itu. 
"Mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan 
orang Israel" (2:10). Perhatiannya dinyatakan melalui puasa, doa, dan air mata (1:4-6). 
Nehemia memihak bangsanya, bukan saja dalam kesedihan mereka, tetapi juga di 
dalam dosa-dosa mereka. "Dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadap-Mu. 
Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa" (1:6).  

Ia menunjukkan suatu tinjauan masa depan yang teliti. Setelah memperoleh perhatian 
raja yang baik, ia meminta surat-surat kepada para gubernur di daerah-daerah yang 
dilalui olehnya dalam perjalanannya ke Yerusalem. Tetapi pikirannya terus diarahkan 
kepada tugas yang menunggunya di Yerusalem. Ia juga meminta surat-surat kepada 
para penjaga taman milik raja-raja, agar dapat memperoleh kayu yang diperlukan 
"untuk memasang balok-balok pada pintu gerbang di benteng ... dan untuk tembok 
kota" (2:8). Ia memikirkan hal tersebut masak-masak.  

Dalam tindakan-tindakan Nehemia yang berani terasa adanya sikap hati-hati. Setibanya 
di Yerusalem, ia tidak serta-merta mulai dengan pekerjaannya. "Maka tibalah aku di 
Yerusalem. ... tiga hari aku di sana" (2:11). Baru setelah beberapa hari, setelah dengan 
cermat dapat menilai keadaan, ia mulai bertindak. Dan bahkan pada waktu itu pun sikap 
pembawaannya yang berhati-hati menyebabkan ia tetap berdiam diri mengenai maksud 
kedatangannya. Pekerjaan pengamatannya pun dilakukan pada waktu malam.  
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Pada dasarnya, Nehemia adalah orang yang tegas. Ia tidak akan menunda-nunda jika 
harus memutuskan sesuatu. Sifatnya yang penuh semangat tidak mengenal 
penundaan.  

Ia mempunyai kemampuan memikul beban orang lain secara istimewa. Ia bersedia 
memahami dan mendengarkan masalah-masalah dan keluhan bangsanya dan 
mengambil tindakan untuk menanggulanginya (4:10-12; 5:1-5). (Seorang pemimpin 
mengatakan mengenai salah seorang bawahannya, "Saya tidak bermaksud 
membiarkan ia menangis di bahu saya!" Tetapi untuk maksud itulah seharusnya bahu 
seorang pemimpin!)  

Keputusan dan tindakan Nehemia ditandai oleh sifatnya yang sama sekali tidak 
memihak. Ia tidak memandang muka orang. Kaum bangsawan dan para pemimpin 
dikecamnya, jika memang mereka patut dikecam, sama saja seperti orang-orang biasa. 
"Aku menggugat para pemuka dan para penguasa .... Lalu kuadakan terhadap mereka 
suatu sidang jemaah yang besar" (5:7).  

Pendekatan rohaninya terhadap masalah-masalah tidak mengesampingkan realisme 
yang sehat. "Tetapi kami berdoa ... dan mengadakan penjagaan ... siang dan malam" 
(4:9).  

Dalam menerima tanggung jawab, ia tidak mengelakkan implikasinya yang berat, 
melainkan bersedia melakukan tugas dengan segala kesulitan yang dihadapinya, terus 
sampai berhasil.  

Nehemia muncul sebagai orang yang kuat dalam pemerintahan, tenang dalam keadaan 
krisis, tidak takut menghadapi bahaya, berani mengambil keputusan, saksama dalam 
organisasi, tidak memihak dalam kepemimpinan, gigih menghadapi perlawanan, 
bersikap tegas menghadapi ancaman, waspada terhadap intrik. Ia adalah seorang 
pemimpin yang memenangkan dan mendapat kepercayaan sepenuhnya dari para 
pengikutnya.  

Cara-caranya 

Ia membangkitkan semangat rekan-rekannya. Inilah fungsi penting dari seorang 
pemimpin yang bertanggung jawab. Ia mencapai tujuan ini dengan memberikan 
dorongan iman dan memalingkan pikiran mereka dari besarnya masalah mereka pada 
waktu itu kepada kebesaran Allah dan sifat-Nya yang dapat dipercaya. Keyakinan 
seperti ini banyak terdapat dalam Kitab Nehemia (2:20; 4:14; 4:20; 8:11).  

Iman menghasilkan iman. Rasa pesimis menghasilkan ketidakpercayaan. Tanggung 
jawab utama seorang pemimpin rohani adalah membina iman rekan-rekannya.  

Nehemia pandai menghargai orang dan memberi mereka dorongan. Ia mendatangi 
orang-orang yang merasa kecewa dan merosot semangatnya. Tujuan utamanya ialah 
membangkitkan harapan dan kemudian memperoleh kerja sama mereka. Hal ini 
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sebagian dilakukannya dengan mengingat kembali kemurahan tangan Allah, yang telah 
menyertainya dan menyampaikan kepada mereka penglihatan dan keyakinannya 
kepada Allah. "Ketika kuberitahukan kepada mereka, betapa murahnya tangan Allahku 
yang melindungi aku dan apa yang dikatakan raja kepadaku, berkatalah mereka: 'Kami 
siap untuk membangun!' Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan 
pekerjaan yang baik itu" (2:18).  

Kesalahan dan kegagalan harus diperbaiki dengan setia. Tetapi yang penting adalah 
cara tindakan ini dilakukan. Nehemia rupanya dapat melakukan hal ini dengan begitu 
rupa sehingga dapat menyemangati bangsanya agar mereka melakukannya dengan 
lebih baik. Lebih dari itu, kedisiplinannya yang setia dan teguh menyebabkan keyakinan 
kepadanya semakin bertambah dan semakin meneguhkan wewenangnya. Ia 
menghadapi penyebab kelemahan yang potensial dengan segera. Dua peristiwa 
khusus dicatat di sini.  

Orang-orang merasa kecewa karena sangat lelah dan terhalang (4:10-16). Mereka 
sangat lelah; puing-puing yang sangat banyak menghalangi kemajuan mereka; musuh-
musuh mengintimidasi mereka. Taktik apa yang diambil oleh Nehemia? Ia 
mengarahkan pikiran mereka kepada Allah. Ia mengusahakan agar mereka 
dipersenjatai secukupnya. Ia mengelompokkan mereka kembali dan menempatkan 
mereka di tempat-tempat yang strategis. Ia memanfaatkan kekuatan kesatuan keluarga. 
Ia menyuruh separuh dari mereka bekerja, sedangkan setengah yang lain bertahan dan 
istirahat. Keberanian mereka pulih ketika melihat bahwa pemimpin mereka menyadari 
masalah-masalah mereka dan berusaha menanggulanginya.  

Dalam peristiwa kedua, rakyat kecewa karena keserakahan dan sikap tidak berbelas 
kasihan saudara-saudara mereka yang kaya (5:1-5). Tanah mereka telah digadaikan; 
beberapa dari anak mereka telah dijual sebagai budak. "Kami tidak dapat berbuat apa-
apa, karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain." Tidak ada 
suatu apa pun yang lebih menyebabkan merosotnya semangat orang daripada jika 
kesejahteraan anak-anaknya dihancurkan.  

Sekali lagi Nehemia memakai taktik yang penuh dengan pengajaran. Ia mendengar 
semua keluhan mereka dengan penuh perhatian dan memahami dilema yang mereka 
hadapi. Ia menegur dan mempermalukan kaum bangsawan karena sikap mereka yang 
tanpa belas kasihan makan riba dari saudara-saudaranya (5:7). Ia membandingkan 
tindakan mereka dengan sikapnya yang lebih mementingkan orang lain (5:14). Ia 
menyerukan agar segera diadakan penggantian kerugian (5:11). Begitu besar pengaruh 
rohaninya sehingga mereka menjawab: "Itu akan kami kembalikan! Dan kami tidak akan 
menuntut apa-apa dari mereka. Kami akan melakukan tepat seperti yang engkau 
perintahkan" (5:12).  

Nehemia memulihkan kuasa firman Allah (8:1-8). Tanpa tindakan ini, pembaharuan 
yang dimulai olehnya pasti berjalan sementara saja atau bahkan tidak mungkin sama 
sekali. Dengan keras ia menjalankan standar firman Allah. Dan sikap ini memberikan 
kuasa rohani terhadap tindakan-tindakannya.  
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Ia menyerukan dipulihkannya Hari Raya Pondok, yang tidak pernah dirayakan lagi sejak 
zaman Yosua (8:15). Betapa gembira orang-orang yang bekerja keras ini menyambut 
hari libur mingguan dan hari-hari raya ini! Pembacaan Kitab Suci membawa pertobatan 
dan pengakuan dosa dari kedua pihak, baik pihak orang Israel maupun para imam (9:3-
5). Mereka menahirkan rumah Allah dari perabot rumah Tobia yang menajiskan (13:49). 
Perkakas-perkakas rumah Allah dikembalikan ke tempatnya (13:9) dan persembahan 
perpuluhan sekali lagi dibawa ke dalam peti persembahan (13:5). Istirahat pada hari 
Sabat dijalankan kembali (13:15), perkawinan dengan bangsa-bangsa di sekitar 
dilarang (13:23-25), dan diadakan pemisahan di antara mereka (13:30).  

Ia cakap dalam berorganisasi. Dalam menyusun rencana-rencana terperinci, ia 
mengadakan suatu penelitian yang hati-hati dan menilai situasinya secara objektif 
(2:11-16). Ia memerinci jumlah tenaga kerja yang tersedia. Ia tidak mengabaikan 
perhitungan di atas kertas. Setiap kelompok diserahi tanggung jawab di satu bidang 
tertentu secara khusus dan jelas. Ia mengakui para pemimpin bawahannya dengan 
menyebut nama-nama mereka dan tempat di mana mereka bekerja. Mereka mendapat 
kesan bahwa mereka lebih dari sekadar satu roda dalam sebuah mesin saja. Ia 
menjalankan suatu pembagian tanggung jawab yang bijaksana. "Pengawasan atas 
Yerusalem aku serahkan kepada Hanarli, saudaraku, dan kepada Hananya, panglima 
benteng" (7:2). Dengan demikian ia memberikan kesempatan kepada orang-orang yang 
mampu untuk mengembangkan potensi kepemimpinan mereka. Ia mempunyai ukuran 
yang tinggi mengenai orang-orang yang dipilihnya (7:2), yaitu kesetiaan, "ia seorang 
yang dapat dipercaya", dan yang sangat saleh, "ia takut akan Allah lebih daripada orang 
lain".  

Kepemimpinannya dinyatakan dalam sikapnya terhadap perlawanan yang terorganisasi. 
Bentuknya bermacam-macam, seperti fitnah, sindiran, infiltrasi, intimidasi, dan intrik. 
Diperlukan bimbingan yang bijaksana dan tegas untuk dapat mengambil jalan yang 
mantap di tengah-tengah kemelut ini.  

Sekali lagi langkah pertama yang diambilnya adalah berdoa. "Tetapi kami berdoa 
kepada Allah kami" (4:9). Dan apabila keadaan memungkinkan, ia tidak menghiraukan 
musuh-musuhnya. Ia tidak membiarkan mereka membelokkan dia dari tugas utamanya, 
tetapi pada saat yang sama ia mengambil tindakan penjagaan seperlunya (4:16). Hal 
terpenting dari semua itu ialah bahwa ia tidak pernah menyimpang dari sikap iman yang 
teguh kepada Allah (4:20).  

Ujian kepemimpinan rohani ialah apakah kepemimpinan itu berhasil mencapai 
tujuannya atau tidak. Dalam persoalan Nehemia, kita tidak perlu meragukannya lagi. 
Tulisan dalam Alkitab berbunyi:  

"Maka selesailah tembok itu" (6:15).  

Bahan diedit dari sumber:  

Judul buku : Kepemimpinan Rohani  
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Penulis  : J. Oswald Sanders  
Penerbit  : Yayasan Kalam Hidup, Bandung 1979  
Halaman  : 168 173  

Topik 

EDISI 1084 dan 1085  

ICW Edisi 1084 akan mengangkat topik tentang Valentine, sedangkan ICW Edisi 1085 
akan mengulas tentang Penerbit Online.  

Bagi Anda yang memiliki informasi atau mengelola situs atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi tentang Valentine dan situs yang berisi informasi tentang 
Penerbit Online, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirimkan info atau 
reviewnya ke Redaksi ICW melalui e-mail di alamat: < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  
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ICW 1084/Februari/2007: Valentine  
Salam Kasih  

Mungkin hari yang paling ditunggu oleh sebagian besar anak muda di bulan Februari 
ialah hari kasih sayang. Momen yang juga dikenal sebagai hari Valentine itu dirayakan 
pada 14 Februari. Mungkin juga, tidak semua orang, termasuk kita, mengetahui latar 
belakang perayaan ini. Silakan baca ulasan lengkapnya di edisi ICW kali ini. Selain itu, 
kami sajikan sejumlah situs yang memiliki beragam bahan seputar cinta dan kasih 
sayang untuk menambah inspirasi di hari Valentine tahun ini. Selamat hari Valentine!  

Pimpinan Redaksi ICW, 
Ari  
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Jelajah Situs 

• C3I Remaja/Pemuda, Pranikah/Pernikahan  

Sebagai situs yang berfokus pada pelayanan konseling Kristen, situs C3I juga 
menyediakan bahan-bahan seputar cinta di bulan Valentine ini. Bahan-bahan tersebut 
bisa Anda temukan di dua tema dalam situs ini, yaitu tema Remaja/Pemuda dan 
Pranikah/Pernikahan. Beberapa bahan di tema Remaja/Pemuda antara lain "Like dan 
Love", "Tips Menjaga Kesucian pada Masa Berpacaran", "Bagi yang Sedang 
Berpacaran", "Tips Tentang Pacaran Kristen". Bagi yang sudah bersuami atau beristri, 
merayakan Valentine juga tidak ada salahnya. Untuk itu, masuklah ke tema 
Pranikah/Pernikahan. Beberapa contoh judul yang ada antara lain "Seks Sebelum dan 
Sesudah Menikah", "Kondisi Bertumbuhnya Cinta Kasih", "Puji-pujian untuk Istri yang 
Cakap", "Ciri-ciri Pernikahan Sehat", "Tips 10 Hukum Pernikahan Bahagia", "Apakah 
Saya Masih Mencintainya?", dan sebagainya.  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/  

• TELAGA Remaja/Pemuda  

Berbagai bahan yang berkenaan dengan cinta kasih, juga bisa Anda dapatkan di situs 
Tegur Sapa Gembala Keluarga (TELAGA) dalam bentuk transkrip teks dan audio. 
Bahan yang tersedia berisi wawancara dari narasumber yang cukup kompeten di dunia 
konseling, yaitu Dr. Paul Gunadi. Dengan ulasan dan kajian berdasar pengalaman dan 
latar pendidikannya, tentu saja pembahasannya lebih mendalam dan berbobot. Dalam 
kategori Remaja/Pemuda Anda bisa menemukan bahan audio maupun transkrip yang 
berkaitan dengan bulan kasih sayang ini, seperti "Mencari yang Ideal", "Seks dalam 
Berpacaran", "Menunggu atau Mencari Pasangan Hidup?", dan sebagainya. 
Menyambut Valentine ini, di halaman depan, Anda juga disuguhi pengantar dan daftar 
judul yang sesuai dengan tema Valentine. Selamat berkunjung.  
==> http://www.telaga.org/audio.php?remaja_pemuda.htm  

• SABDA Space Cinta, Kasih  

Situs Komunitas Blogger Kristen satu ini menyediakan sejumlah tulisan ringan seputar 
Valentine. Untuk itu, Anda harus mengeklik tag "cinta" atau "kasih" pada Tags in 
Keywords yang terdapat di bagian kanan halaman. Tulisan-tulisan blog dalam dua tag 
tersebut bervariasi, dari puisi, pengalaman sehari-hari, sampai yang berisi ulasan yang 
menambah pengetahuan. Anda juga dapat menikmati tulisan berseri oleh John 
Adisubrata dalam "I Want to Know What Love Is", "Rahasia Pria dan Wanita", 
"Pengorbanan Cinta", sampai "Asal-Usul Perayaan Valentine". Tidak sekadar 
membaca, Anda pun bisa merespons blog-blog tersebut dengan menyumbangkan 
komentar. Kunjungi saja alamat berikut ini.  
==> http://www.sabdaspace.org/keywords/cinta  
==> http://www.sabdaspace.org/keywords/kasih  

http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/
http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/
http://www.telaga.org/audio.php?remaja_pemuda.htm
http://www.sabdaspace.org/keywords/cinta
http://www.sabdaspace.org/keywords/kasih
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Jelajah Situs Manca 

• Paper Valentine  

Bagaimana merayakan Valentine bersama anak-anak? Bila pertanyaan ini berkecamuk 
di benak Anda, situs satu ini perlu dijelajahi. Anda bisa mengisi perayaan Valentine 
dengan bermain kertas bersama mereka. Beragam pilihan gambar menarik bertema 
Valentine bisa Anda manfaatkan untuk merayakan Valentine bersama anak-anak Anda. 
Kategori-kategori yang disediakan, yaitu Stained Glass, Chains, Playtime, Patriotic, 
Folding, Cupids, Envelopes dan Paper and Scissor Cratf for Children. Masing-masing 
kategori disajikan dengan ikon-ikon menarik. Berbagai tautan ke situs-situs lain yang 
menawarkan pernak-pernik untuk merayakan Valentine, termasuk materi seputar 
Valentine pun tersedia di sini. Silakan telusuri:  
==> http://www.papervalentines.com/  

• Poemsource  

Anda perlu melirik situs ini bila ingin mendapatkan inspirasi untuk mengungkapkan 
perasaan Anda melalui puisi. Tidak sekadar menginspirasi, koleksi puisi di situs ini juga 
dapat Anda gunakan sebagai ungkapan kepada mereka yang Anda kasihi. Pada 
dasarnya, situs ini juga menyediakan koleksi puisi untuk berbagai situasi dan hari-hari 
besar tertentu. Seluruh menu dan kategori puisi diletakkan di sisi sebelah kiri halaman 
situs. Dari situ Anda akan menemukan menu Love dan Valentine bila hendak mencari 
puisi-puisi yang berkenaan dengan hari kasih sayang. Anda juga akan menemukan 
puisi-puisi yang mengungkapkan kasih kita kepada Tuhan. Kunjungi situs ini dan 
dapatkanlah inspirasi untuk mengungkapkan perasaan kasih Anda.  
==> http://www.poemsource.com/  

Jelajah Situs Umum 

• Katakan-Cinta  

Anda penikmat acara reality show di televisi? Jika ya, kemungkinan besar Anda pernah 
menyaksikan acara yang satu ini. Ya, acara ini mengetengahkan upaya sang pejuang 
cinta dalam menyatakan cintanya kepada sang target untuk dijadikan pacar. Melalui 
situs ini, Anda bisa melihat rekaman episode-episode yang lalu maupun cuplikan edisi 
berikutnya. Dari halaman pertama sudah terlihat, situs ini cukup interaktif bagi 
pengunjung situs. Polling, Chat, kirim SMS Cinta dari ponsel atau sekadar menampilkan 
foto di situs bisa Anda dilakukan. Ingin mencari inspirasi cinta di hari Valentine? Silakan 
masuk ke menu Luv Doctor yang menyediakan sub-sub menu yang cukup menarik. Luv 
SMS berisi kata-kata mutiara seputar cinta. He Says She Says yang berisi komentar-
komentar dari pengunjung tentang topik pertanyaan seputar cinta, ada juga puisi cinta 
dan galeri foto. Jadi, tunggu apa lagi, segera kunjungi alamat ini.  
==> http://www.katakancinta.com/  

http://www.papervalentines.com/
http://www.poemsource.com/
http://www.katakancinta.com/
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Get the Fresh 

Prayer Movement 
http://www.pray4miracle.com/ 

Prayer Movement adalah salah satu situs Kristen yang bisa dikatakan khusus 
mengangkat topik doa. Menu-menu yang ada berisi hal-hal seputar doa, seperti Doa 
yang Benar, Pelaksanaan Doa, dan Doakan Pergumulan Anda. Satu menu yang 
ditonjolkan di situs ini, yaitu SMS (Syarat Masuk Sorga) yang berisi interpretasi dari 
ayat-ayat firman Tuhan tentang bagaimana hidup yang berkenan kepada Tuhan. 
Pelayanan yang dilakukan lewat situs ini adalah melalui e-mail ke moderator situs dan 
chat langsung dengan moderator yang tersambung pada pukul 12.00 dan 22.00. 
Selamat berdoa.  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, informasi 
review situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan reviewnya.  

Jelajah Blog Kristen 

• Purnawan Kristanto  

Purnawan Kristanto mulai aktif menulis di situs SABDA Space sejak Desember 2006. 
Sekarang, ia menjadi salah seorang blogger teraktif di situs komunitas blogger Kristen 
ini. Dengan latar belakangnya dari dunia tulis-menulis, beberapa blog yang dia tulis 
seputar dunia penulisan dapat Anda nikmati, seperti:  

• Pentingnya Membuat Outline  
• Tips Menulis Renungan  
• Cara Memperindah Tulisan Renungan  
• Tata Cara Mengirim Naskah Renungan  

Sejumlah pengalaman unik yang dia alami turut dituangkan dalam beberapa blognya. 
Simak saja, di antaranya, kisah penulis kala berkunjung dan membantu korban bencana 
alam di Yogyakarta dan Klaten dalam seri Mati Ketawa ala Penyintas Gempa. Sejumlah 
tulisan seputar Valentine juga bisa Anda simak di blognya. Berikut ini beberapa tulisan 
terkini (sampai ulasan ini ditulis).  

• Pengalaman Relawan  
• Pengorbanan Cinta  
• Apa Dia Jodohku?  
• Orang yang Gembira Selalu Berpesta  
• Perusak Keharmonisan Keluarga  

http://www.pray4miracle.com/
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Sampai saat ini ada tiga puluh blog yang ia tulis di SABDA Space. Lebih lengkapnya, 
silakan berkunjung ke alamat berikut.  
==> http://www.sabdaspace.org/blog/purnawan_kristanto  

Redaksi :  
Blog Anda ingin direview? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya mereview blog 
yang teruptodate, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan tentunya mempunyai 
nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Publikasi 

Kisah  

Yayasan Lembaga SABDA kembali menerbitkan satu publikasi baru yang kali ini 
berlabel publikasi Kesaksian Cinta Kasih Allah (Kisah). Publikasi mingguan ini berisi 
kesaksian dari orang-orang yang telah merasakan karya Allah di dalam hidupnya. 
Keberadaan Publikasi Kisah di tengah-tengah masyarakat Kristen Indonesia diharapkan 
dapat memberikan inspirasi dan semangat bagi orang-orang yang membacanya untuk 
terus menceritakan kasih Allah kepada orang lain demi kemuliaan nama-Nya.  

 
==> < subscribe-i-kan-kisah(at)hub.xc.org > [berlangganan]  
==> < staf-kisah(at)sabda.org > [kontak redaksi]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/Kisah/ [arsip Kisah]  

  

http://www.sabdaspace.org/blog/purnawan_kristanto
http://www.sabda.org/publikasi/Kisah/
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Artikel:Mencari Uang Melalui Situs Web 

• Info Internet  

Sekitar sepuluh tahun silam, setiap kali orang berbicara tentang cara mencari 
penghasilan di web, yang kali pertama terlintas pastilah iklan. Orang menjual "bola 
mata" pengunjung situs. Semakin banyak jumlah bola mata yang mengunjungi sebuah 
situs, semakin tinggi harga yang bisa diminta pada pemasang iklan.  

Sepuluh tahun adalah waktu yang amat panjang. Banyak perubahan terjadi dalam 
kurun waktu sepanjang itu. Era dotcom berlalu secepat era itu datang. Ada banyak 
pelajaran yang dapat kita ambil dari era dotcom. Antara lain, ternyata kita tidak bisa 
hanya mengandalkan penerimaan dari pemasang iklan. Situs-situs web baru 
bermunculan setiap menit dan semuanya bersaing mendapatkan uang dari pemasang 
iklan. Lalu, apakah ini berarti kita tidak bisa lagi mendapatkan uang melalui situs web?  

Masih Menjanjikan  

Mungkin salah satu pelajaran terpenting dari era dotcom adalah kreativitas kunci sukses 
dalam berbisnis. Jelas hal ini berlaku bukan hanya di dunia maya, tapi di dunia maya 
pintu untuk kreativitas terbuka jauh lebih lebar. Selain itu, mengingat teknologi tersedia 
bagi siapa saja, orang dapat dengan cepat menjiplak keberhasilan Anda. Oleh sebab itu 
pula, Anda tidak pernah boleh berhenti mencari dan mengimplementasikan ide-ide 
baru.  

Masih ada sejumlah cara agar Anda dapat memperoleh penghasilan melalui situs web. 
Pertama, menjual spot untuk iklan masih tetap dapat dilakukan, walau nilainya mungkin 
tidak spektakuler seperti dulu. Selain itu, Anda juga bisa mencari sponsor bagi situs web 
Anda.  

Kunci utamanya, tentulah memastikan bahwa situs web Anda memiliki daya tarik yang 
kuat. Situs berita Detikcom, misalnya, kini kewalahan menampung permintaan calon 
pengiklan hingga mereka terpaksa melelang spot-spot yang paling diincar para 
pengiklan. Semua ini karena Detikcom memuat konten yang diinginkan pengunjung, 
dan bola mata yang dapat dijual bukan main banyaknya.  

Cara lain untuk mendapatkan penghasilan ialah dengan mengarahkan pengunjung ke 
situs lain yang memiliki program kemitraan dengan Anda. Bila seseorang pergi ke 
amazon.com dan membeli buku di sana karena Anda telah membimbingnya ke sana, 
misalnya, Anda berhak mendapatkan komisi. Cara berbisnis seperti ini juga sudah 
cukup lama dilakukan orang.  

Anda juga dapat membangun database dari pengguna situs kemudian menjualnya ke 
pihak ketiga. Database ini bisa berisikan informasi, seperti nama, alamat, hobi, dan 
preferensi. Hanya saja, dalam hal ini Anda harus selalu menghormati hak privasi para 
pengguna. Bila mereka tidak mengizinkan Anda berbagi informasi personal yang 
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mereka berikan seperti alamat, nomor telepon, pekerjaan, dan berbagai data pribadi 
lainnya dengan pihak ketiga, maka Anda harus patuh. Di negara maju, berbagi 
informasi personal tanpa seizin orang yang bersangkutan dapat membawa Anda ke 
meja hijau dan membuat Anda bangkrut atau bahkan menghabiskan usia di penjara.  

Lebih Maju Lagi  

Kini banyak surat kabar yang meletakkan konten terbarunya di situs web. Siapa saja 
dapat mengakses konten itu tanpa harus membayar. Namun, begitu pengunjung ingin 
mengakses arsip, misalnya berita yang muncul dua hari yang lalu, dia harus membayar. 
Ini sebuah model bisnis yang juga sudah lama dipakai. Sebagian dari isi situs web Anda 
dapat dimanfaatkan secara gratis, tapi sebagian lagi baru bisa dipakai setelah 
pengunjung membayar.  

Model bisnis lainnya adalah mengirimkan e-mail yang berisikan informasi yang berguna 
bagi mereka yang menginginkannya. E-mail ini juga dapat membawa iklan. Namun, 
Anda harus memastikan bahwa e-mail Anda bukan spam. Anda hanya mengirimkan e-
mail ke pemakai internet yang memang menginginkannya. Lalu, bila seorang penerima 
e-mail Anda telah menyatakan tidak lagi ingin Anda kirimi e-mail, Anda pun harus 
menghormatinya dan menghapus namanya dari daftar penerima e-mail Anda.  

Akhirnya, menyewakan perangkat lunak di internet juga semakin menjadi pilihan yang 
menarik, terutama dengan semakin tersedianya koneksi broadband. Pemilik usaha kecil 
biasanya keberatan untuk membeli lisensi perangkat lunak yang mahal, sementara dia 
tidak memerlukan sebagian besar dari fungsionalitas yang tersedia.  

Ini merupakan satu peluang lagi, terutama bagi para pemrogram, sepanjang Anda tidak 
melanggar hak cipta dan hak atas kekayaan intelektual orang lain. (zatni(at)cbn.net.id)  

Bahan diambil dan diedit seperlunya dari sumber: {{[!}} |Namam majalah||:|| PC MEDIA 
Edisi 02/2007 |- |Penulis ||:|| Zatni Arbi (Pengamat Teknologi Informasi) |- |Halaman ||:|| 
22 |}  

Lain-Lain 

Hari Valentine 

Di Barat, hari Valentine (bahasa Inggris: Valentine's Day) pada tanggal 14 Februari, 
adalah sebuah hari di mana para kekasih dan mereka yang sedang jatuh cinta 
menyatakan cintanya. Hari raya ini tidak mungkin diasosiasikan dengan keromantisan 
cinta sebelum akhir abad pertengahan ketika konsep-konsep macam ini diciptakan.  

Hari raya ini sekarang terutama diasosiasikan dengan para pencinta yang saling 
bertukaran notisi-notisi dalam bentuk "valentines". Simbol modern Valentine antara lain 
termasuk sebuah kartu berbentuk hati dan gambar sebuah Cupido (Inggris: cupid) 
bersayap. Mulai abad ke-19, tradisi penulisan notisi pernyataan cinta mengawali 
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produksi kartu ucapan secara massal. The Greeting Card Association (Asosiasi Kartu 
Ucapan AS) memerkirakan bahwa di seluruh dunia sekitar satu milyar kartu valentine 
dikirimkan setiap tahunnya. Hal ini membuat hari raya ini menjadi hari raya terbesar 
kedua setelah Natal berdasarkan jumlah kartu ucapan yang dikirimkan. Asosiasi yang 
sama juga memerkirakan bahwa para wanitalah yang membeli kurang lebih 85% dari 
semua kartu valentine.  

Di Amerika Serikat, mulai paruh kedua abad ke-20, tradisi bertukaran kartu diperluas 
dan diiringi pula pemberian segala macam hadiah, biasanya oleh pria kepada wanita. 
Hadiah-hadiahnya biasa berupa bunga mawar dan coklat. Mulai tahun 1980-an, industri 
berlian mulai mempromosikan hari Valentine sebagai sebuah kesempatan untuk 
memberikan perhiasan.  

Pasangan yang melakukan kencan pada hari Valentine sering dianggap akan terlibat 
dalam hubungan yang lebih serius.  

Di Amerika Serikat, hari raya ini lalu diasosiasikan dengan ucapan umum cinta platonik, 
"Happy Valentine's", yang bisa diucapkan oleh pria kepada teman wanita mereka. 
Namun, ucapan ini jarang ditujukan kepada teman pria lainnya, kecuali keduanya 
adalah kaum homoseksual.  

Perayaan Kesuburan Bulan Februari  

Asosiasi pertengahan bulan Februari dengan cinta dan kesuburan sudah ada sejak 
dahulu kala. Menurut tarikh kalender Athena kuno, periode antara pertengahan Januari 
dan pertengahan Februari adalah bulan Gamelion, yang dipersembahkan kepada 
pernikahan suci Dewa Zeus dan Hera.  

Di Roma kuno, 15 Februari adalah hari raya Lupercalia, sebuah perayaan Lupercus, 
dewa kesuburan, yang dilambangkan setengah telanjang dan berpakaian kulit kambing. 
Sebagai bagian dari ritual penyucian, para pendeta Lupercus mempersembahkan 
korban kambing kepada sang dewa dan kemudian setelah minum anggur, mereka akan 
berlarian di jalanan kota Roma sembari membawa potongan-potongan kulit domba dan 
menyentuh siapa pun yang mereka jumpai. Para wanita, khususnya wanita-wanita 
muda, akan maju secara sukarela karena percaya bahwa dengan itu mereka akan 
dikarunia kesuburan dan bisa melahirkan dengan mudah.  

Hari Raya Gereja  

Menurut Ensiklopedi Katolik (Catholic Encyclopaedia 1908), nama Valentinus paling 
tidak merujuk pada tiga martir atau santo (orang suci) yang berbeda:  

• seorang pastur di Roma  
• seorang uskup Interamna (modern Terni)  
• seorang martir di provinsi Romawi Afrika.  
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Hubungan ketiga martir ini dengan hari raya cinta yang romantis ini tidaklah jelas. 
Bahkan Paus Gelasius II, pada tahun 496, menyatakan bahwa sebenarnya tidak ada 
yang diketahui mengenai martir-martir ini, namun 14 Februari ditetapkan sebagai hari 
raya peringatan Santo Valentinus. Ada yang mengatakan bahwa Paus Gelasius II 
sengaja menetapkan hal ini untuk mengungguli hari raya Lupercalia yang dirayakan 
pada tanggal 15 Februari.  

Sisa-sisa kerangka yang digali dari makam Santo Hyppolytus di Via Tibertinus dekat 
Roma, diidentifikasikan sebagai jenazah St. Valentinus. Jenazah ini kemudian ditaruh 
dalam sebuah peti emas dan dikirim ke Whitefriar Street Carmelite Church di Dublin, 
Irlandia. Jenazah ini telah diberikan kepada mereka oleh Paus Gregorius XVI pada 
1836. Sekarang banyak wisatawan yang berziarah ke gereja ini pada hari Valentine. 
Saat itu, peti emas tersebut diarak-arak dalam sebuah prosesi khusyuk dan dibawa ke 
sebuah altar tinggi. Pada hari itu, sebuah misa khusus diadakan dan dipersembahkan 
kepada muda-mudi dan mereka yang sedang menjalin hubungan cinta.  

Hari raya ini dihapus dari kalender gerejawi pada tahun 1969 sebagai bagian dari 
sebuah usaha yang lebih luas untuk menghapus santo-santa yang asal-muasalnya bisa 
dipertanyakan dan hanya berbasis legenda saja. Namun, pesta ini masih dirayakan 
pada paroki-paroki tertentu.  

Valentinius  

Guru ilmu gnostisisme yang berpengaruh, Valentinius, adalah seorang calon uskup 
Roma pada tahun 143. Dalam ajarannya, tempat tidur pelaminan memiliki tempat yang 
utama dalam versi Cinta Kasih Kristianinya. Penekanannya ini jauh berbeda dengan 
konsep dalam agama Kristen pada umumnya. Stephan A. Hoeller, seorang pakar, 
menyatakan pendapatnya tentang Valentinius mengenai hal ini: "Selain sakramen 
permandian, penguatan, ekaristi, imamat dan perminyakan, aliran gnosis Valentinius 
juga secara prominen menekankan dua sakramen agung dan misterius yang dipanggil 
"penebusan dosa" (apolytrosis) dan "tempat pelaminan" ..." [1].  

Era Abad Pertengahan  

Catatan pertama dihubungkannya hari raya Santo Valentinus dengan cinta romantis 
adalah pada abad ke-14 di Inggris dan Perancis. Ketika itu 14 Februari dipercaya 
sebagai hari ketika burung-burung mencari pasangan untuk kawin. Kepercayaan ini 
ditulis dalam karya sastrawan Inggris Pertengahan ternama, Geoffrey Chaucer, pada 
abad ke-14. Ia menulis di cerita Parlement of Foules ("Percakapan Burung-Burung") 
bahwa  

For this was sent on Seynt Valentyne's day ("Bahwa inilah dikirim pada hari 
Santo Valentinus") Whan every foul cometh ther to choose his mate ("Saat 
semua burung datang ke sana untuk memilih pasangannya")  
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Pada zaman itu, para pencinta sudah lazim untuk bertukaran catatan pada hari ini dan 
memanggil pasangan mereka "Valentine" mereka. Sebuah kartu Valentine yang berasal 
dari abad ke-14 konon merupakan bagian dari koleksi pernaskahan British Library di 
London. Kemungkinan besar banyak legenda-legenda mengenai Santo Valentinus 
diciptakan pada zaman ini. Beberapa di antaranya bercerita bahwa:  

• Sore hari sebelum Santo Valentinus akan gugur sebagai martir, ia menulis 
sebuah pernyataan cinta kecil yang diberikannya kepada sipir penjaranya yang 
tertulis "Dari Valentinusmu".  

• Ketika serdadu Romawi dilarang menikah oleh Kaisar Claudius II, Santo 
Valentinus secara rahasia membantu menikahkan mereka.  

Kebanyakan versi legenda ini menghubungkan 14 Februari dengan gugurnya Santo 
Valentinus sebagai seorang martir.  

Hari Valentine pada Era Modern  

Hari Valentine kemungkinan diimpor oleh Amerika Utara dari Britania Raya, negara 
yang mengolonisasi daerah tersebut. Di Amerika Serikat, kartu Valentine pertama yang 
diproduksi secara massal dicetak setelah tahun 1847 oleh Esther A. Howland (1828 –- 
1904) dari Worcester, Massachusetts. Ayahnya memiliki sebuah toko buku dan toko 
peralatan kantor yang besar dan ia mendapat ilham untuk memproduksi kartu dari 
sebuah kartu Valentine Inggris yang ia terima. (Semenjak tahun 2001, The Greeting 
Card Association setiap tahun mengeluarkan penghargaan "Esther Howland Award for 
a Greeting Card Visionary".)  

Hari Valentine di Negara-Negara Non-Barat  

Di Jepang, Hari Valentine sudah muncul, berkat marketing yang dilakukan secara 
besar-besaran, sebagai hari di mana para wanita memberi para pria yang mereka 
senangi permen coklat. Namun, hal ini tidaklah dilakukan secara sukarela melainkan 
menjadi sebuah kewajiban, terutama bagi mereka yang bekerja di kantor-kantor. 
Mereka memberi coklat kepada para teman kerja pria mereka, kadangkala dengan 
biaya besar. Coklat ini disebut sebagai Giri-choko, dari kata giri (kewajiban) dan choco 
(cokelat). Lalu berkat usaha marketing lebih lanjut, sebuah hari balasan, disebut "Hari 
Putih" (White Day) muncul. Pada hari ini (14 Maret), pria yang sudah mendapat coklat 
pada hari Valentine diharapkan membalas pemberian coklat tersebut.  

Di Taiwan, sebagai tambahan dari Hari Valentine dan Hari Putih, masih ada satu hari 
raya lainnya yang mirip dengan kedua hari raya ini ditilik dari fungsinya. Namanya 
adalah "Hari Raya Anak Perempuan" (Qi Xi). Hari ini diadakan pada hari ke-7, bulan ke-
7 menurut tarikh kalender kamariyah Tionghoa.  

Di Indonesia, budaya bertukaran surat ucapan antarkekasih juga mulai muncul.  

Di Malaysia perayaan hari Valentine dikecam oleh orang Melayu.  
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Di Arab Saudi, umat Islam di sana diharamkan untuk memperingatinya karena dianggap 
sebagai perayaan kaum Kristen yang penuh kekafiran [2].  

Catatan:  

1. http://www.gnosis.org/valentinus.htm  
2. http://swaramuslim.net/index.php?id=M200402  

Bahan diambil dan diedit seperlunya dari:  

Sumber  : Wikipedia Indonesia  
Alamat URL : http://id.wikipedia.org/wiki/Valentine  

Topik 

EDISI 1085 dan 1086  

ICW Edisi 1085 akan mengulas tentang Penerbit Online, sedangkan ICW Edisi 1086 
akan mengulas tentang Love, Sex, Dating (LSD).  

Bagi Anda yang memiliki informasi atau mengelola situs atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi tentang Penerbit Online dan situs yang berisi informasi tentang 
LSD, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirimkan info atau reviewnya ke 
Redaksi ICW melalui e-mail di alamat: < staf-icw(at)sabda.org >  

Kami tunggu kiriman Anda!  

  

http://www.gnosis.org/valentinus.htm
http://swaramuslim.net/index.php?id=M200402
http://id.wikipedia.org/wiki/Valentine
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ICW 1085/Maret/2007: Prapaskah dan 
Paskah  
Salam Kasih  

Berhembusnya angin perubahan biasanya menandakan sebuah era baru yang segera 
dimulai. Kondisi ini pulalah yang saat ini dialami oleh publikasi Indonesian Christian 
Webwatch. Itulah sebabnya, edisi ICW belakangan ini mengalami keterlambatan 
pendistribusian. Meski demikian, tentu saja kondisi ini tidak dapat dibiarkan terus-
menerus terjadi. Oleh karena itu, mewakili staf ICW, kami memohon maaf kepada para 
pelanggan setia ICW.  

Ada dua perubahan yang terjadi di publikasi ini. Pertama, peralihan pimpinan redaksi 
yang sebelumnya ditangani oleh Saudara Ari, kini ditangani oleh Saudari Yohanna. 
Selain itu, ICW juga akan menjadi publikasi bulanan yang akan terbit setiap Senin 
minggu keempat. Tentu kita juga tidak melupakan jerih lelah Saudara Ari yang selama 
ini menangani ICW. Oleh karena itu, mewakili jajaran redaksi, kami mengucapkan 
terima kasih untuk pelayanannya selama ini.  

Meski mengalami perubahan dalam dua hal tersebut, dari segi isi, ICW kali ini belum 
banyak berubah. Anda masih akan menemukan kolom-kolom yang tidak berbeda jauh 
dengan edisi sebelumnya. Namun, kami sungguh mengharapkan saran yang 
membangun dari para pembaca sekalian. Silakan menghubungi kami lewat alamat e-
mail yang tertera di akhir edisi.  

Mengingat saat ini kita sudah berada dalam masa Prapaskah, edisi Prapaskah dan 
Paskah kali ini kami harapkan akan mendukung persiapan Anda sekalian dalam 
menyambut dan mempersiapkan Paskah.  

Editor YLSA,  
Raka Sukma Kurnia  
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Jelajah Situs 

• PEPAK Kegiatan Paskah Di Sekolah Minggu  

Paskah di depan mata. Anda mencari bahan-bahan pendukung? Situs Pusat Elektronik 
Pelayanan Anak Kristen (PEPAK) bisa menjadi salah satu situs yang akan mendukung 
Anda, khususnya para guru sekolah minggu dan pelayan anak, dalam mempersiapkan 
Paskah di gereja masing-masing. Dalam topik Perayaan Hari Raya Kristen, Anda akan 
menemukan artikel, tips, maupun kegiatan yang berhubungan dengan Paskah. Berikut 
sejumlah tautan yang langsung membawa Anda ke bahan-bahan tersebut.  

1. Kegiatan Paskah  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050746/  

2. Aneka Kegiatan Paskah  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/040439/  

3. Kuis Paskah  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/010056/  

4. Merencanakan Paskah Sekolah Minggu  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/000015/  

5. Terimalah Salam Paskah Dariku  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/020060/  

6. Drama: Di Taman Getsemani  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050734/  

7. Drama: Yesus Telah Bangkit  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/010047/  

8. Drama Interaktif: Bukit Tengkorak  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050745/  

9. Drama Interaktif: Akhir Cerita  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050752/  

10. Naskah Drama: Ruang Atas  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/061088/  

11. Naskah Drama: Memilih Salib  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/061095/  

12. Naskah Drama: Kubur yang Kosong  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/061108/  

13. Drama Interaktif: Perjamuan Terakhir Bersama Yesus  
==> http://pepak.sabda.org/pustaka/050729/  

• YESAYA Media Bina Iman Katolik  

Jika Anda mempunyai sejumlah pertanyaan seputar masa Prapaskah dan Paskah, 
Anda bisa merujuk ke situs Yesus Sayang Saya (YESAYA) ini. Situs yang merupakan 
Media Bina Iman Katolik ini menyediakan menu Artikel Masa Prapaskah & Paskah dan 
Serba-Serbi Masa Prapaskah & Paskah di salah satu boks bertanda silang menyerupai 
salib di halaman utama. Hal-hal seputar Rabu Abu, Masa Prapaskah, Jalan Salib, hari 
Minggu Palma, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Prapaskah dan Paskah bisa 

http://pepak.sabda.org/pustaka/050746/
http://pepak.sabda.org/pustaka/040439/
http://pepak.sabda.org/pustaka/010056/
http://pepak.sabda.org/pustaka/000015/
http://pepak.sabda.org/pustaka/020060/
http://pepak.sabda.org/pustaka/050734/
http://pepak.sabda.org/pustaka/010047/
http://pepak.sabda.org/pustaka/050745/
http://pepak.sabda.org/pustaka/050752/
http://pepak.sabda.org/pustaka/061088/
http://pepak.sabda.org/pustaka/061095/
http://pepak.sabda.org/pustaka/061108/
http://pepak.sabda.org/pustaka/050729/
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Anda temukan di sana. Setiap uraian dilengkapi dengan sumber pustaka. Meski tidak 
mengusung model tampilan situs masa kini, situs Yesaya terus dimutakhirkan (update) 
setiap bulannya. Anda juga diperbolehkan mengambil, mengutip, atau 
menyebarluaskan informasi di situs ini, tentunya dengan mencantumkan alamat situs 
Yesaya dengan jelas. Tertarik? Segera jelajahi situs ini! 
==> http://yesaya.indocell.net/  

• Yungdarius Situs Naskah Drama Kristiani  

Ingin melakukan pementasan drama untuk menyambut Paskah nanti, tapi bingung 
hendak menampilkan drama seperti apa? Tampaknya Anda perlu berkunjung ke situs 
Yungdarius. Situs ini menyediakan 106 naskah drama yang bisa diunduh secara gratis. 
Silakan klik menu Top List di blok menu sebelah kiri Anda. Dari naskah dengan latar 
zaman Tuhan Yesus hingga naskah berlatar masa kini bisa Anda temukan di situs ini. 
Beberapa di antaranya seperti "Ini Aku, Jangan Takut!", "Mati dan Bangkit Bersama 
Kristus", "Kristus yang Tersalib", "Tiada yang Mustahil", dan "Sesudah Penyaliban". 
Tidak sekadar drama Paskah, drama untuk kegiatan lain pun disediakan di sini. 
Sayangnya, Anda tidak akan menemukan kategori khusus dalam situs ini. Meski 
demikian, situs Yungdarius layak Anda kunjungi.  
==> http://www.yungdarius.com  

Jelajah Situs Manca 

• DLTK Holidays Aktivitas Paskah  

Perayaan Paskah tentunya akan semarak bila disertai dengan berbagai kegiatan. Dan 
bila Anda mencari kegiatan yang cocok untuk anak-anak, termasuk sekolah minggu, 
arahkan perhatian Anda ke situs DLTK ini. (Meski tidak jelas kepanjangannya, 
diperkirakan DLTK merupakan singkatan dari Digital Learning Technique for Kids.)  

Sejumlah menu utama di tengah halaman akan membawa Anda ke berbagai jenis 
aktivitas. Menu Dying Easter Eggs menawarkan beragam cara untuk menghias telur 
Paskah. Anda juga dapat memilih sejumlah gambar untuk diwarnai di menu Easter 
Coloring Pages/Posters. Sedangkan berbagai kerajinan tangan ada di Easter Crafts. 
Permainan tersambung maupun tercetak bisa diakses di Easter Games, Puzzles and 
Contests. Segala bahan yang bisa Anda cetak, seperti gantungan pintu, kartu nama, 
dan lain-lain bisa diperoleh di Easter Printables. Bagi Anda yang ingin menghadirkan 
aktivitas masak-memasak, masuk saja ke Easter Recipes.  

Selain itu, Anda juga bisa mengakses situs-situs DLTK lain seperti DLTK-Bible, DLTK-
Cards, dan lain-lain yang turut ditautkan di seksi Easter ini. Selamat mencoba!  
==> http://www.dltk-holidays.com/easter/index.html  

• Everything Easter Semua tentang Paskah  

http://yesaya.indocell.net/
http://www.yungdarius.com/
http://www.dltk-holidays.com/easter/index.html
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Kalau membaca namanya, Everything Easter, bisa ditebak kalau situs ini menyajikan 
berbagai hal mengenai Paskah. Memang benar, dalam menu Meaning of Easter Anda 
bisa menemukan arti dan sejarah Paskah. Situs ini juga menjual perlengkapan Paskah 
antara lain kostum, pernak-pernik untuk perayaan, hadiah-hadiah, dan kartu ucapan. 
Tips-tips yang berguna untuk memeriahkan acara Paskah juga bisa Anda temukan di 
sini. Ingin menyiapkan masakan khusus untuk merayakan Paskah? Temukan sejumlah 
resep masakan dalam menu Easter Recipes. Anda juga bisa menemukan petunjuk 
bagaimana membuat origami kelinci Paskah maupun keterampilan-keterampilan lain 
yang bisa dilakukan bersama keluarga di menu Crafts & Family. Jika Anda ingin 
mengunduh "clip art" dan "screensavers" bertema Paskah, masuk saja ke menu 
Computer Fun. Masih merasa kurang dengan bahan Paskah yang mereka miliki? Tidak 
perlu khawatir karena Anda bisa menemukan situs dengan tema yang sama di menu 
Useful Links. Silakan berkunjung ke alamat di bawah ini:  
==> http://www.everythingeaster.com/  

• Paaseastereggs Seputar Paskah  

Satu lagi situs yang mengangkat tema tentang Paskah. Isi di dalam situs ini dibagi 
dalam tiga kelompok besar, yaitu Games, Crafts, dan Tips & Tricks. Seperti namanya, 
dalam Games Anda bisa menemukan berbagai permainan yang dapat memeriahkan 
suasana Paskah di gereja terutama sekolah minggu. Sementara di menu Crafts, Anda 
akan menemukan berbagai kerajinan tangan yang berhubungan dengan telur. Di menu 
Tips & Tricks Anda dapat menemukan berbagai tips yang menarik seputar Paskah, 
misalnya bagaimana cara mewarnai telur dengan beberapa warna yang berbeda. 
Meskipun situs ini memakai bahasa Inggris, petunjuknya mudah diikuti. Anda juga bisa 
mengunduh sejumlah petunjuk, "template", dan halaman-halaman mewarnai dalam 
berkas PDF.  
==> http://www.paaseastereggs.com/  

Jelajah Situs Umum 

• Hallmark Kartu Ucapan Elektronik  

Hallmark merupakan sebuah perusahaan yang telah lama berkecimpung dalam dunia 
hadiah dan kartu ucapan. Situs ini merupakan situs resmi perusahaan ini. Di sini Anda 
bisa mengirimkan kartu ucapan elektronik (e-card) bertemakan Paskah secara gratis. 
Kartu-kartu tersebut dikategorikan berdasarkan tema, semisal Relationship, Holliday, 
Humor, dll. sehingga memudahkan Anda mencari kartu yang Anda inginkan. Kartu yang 
ditawarkan pun bervariasi, dari yang biasa sampai berupa animasi yang dilengkapi 
dengan suara, ada pula yang berupa permainan interaktif. Hallmark juga menyediakan 
toko tersambung (online store) yang menawarkan hadiah-hadiah maupun kartu-kartu 
koleksi mereka. Koleksi kartu elektronik Hallmark ini bisa Anda manfaatkan apabila 
Anda ingin memberi ucapan selamat Paskah pada seseorang yang dekat di hati Anda.  
==> http://www.hallmark.com/  

http://www.everythingeaster.com/
http://www.paaseastereggs.com/
http://www.hallmark.com/
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Get the Fresh 

Battlecry 

Situs ini merupakan situs komunitas dan sumber-sumber bahan bagi remaja-remaja 
Kristen, gereja-gereja, kelompok-kelompok pemuda, dan para pemimpin di Amerika. Di 
sini, kaum muda itu bisa bergabung, berdoa, berbagi, dan berpartisipasi dalam konser 
pujian. Sejumlah artikel yang tersaji dalam situs ini bisa membantu pelayanan kaum 
muda. Dengan dasar Alkitab, komunitas ini akan menguatkan para remaja Kristen untuk 
bertumbuh dan saling bertanggung jawab terhadap segala ajaran Kristus. Bagi yang 
memiliki beban untuk melayani kaum remaja dan pemuda, situs ini bisa dijadikan salah 
satu bahan rujukan.  
==> http://www.battlecry.com Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, ulasan-
ulasan situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat menuliskan 
ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• Viking Karwur  

Saat Anda berkunjung ke situs blog ini, Anda akan disambut dengan warna merah 
menyala di bagian kepalanya (header). Blog ini hadir dengan tulisan-tulisan berbahasa 
Indonesia dan Inggris. Tulisan berbahasa Inggris umumnya ditulis oleh Ralph Marston.  

Viking Karwur, pemilik blog ini adalah seorang web designer freelance. Ia mulai menulis 
blog ini sejak 2002. Blog ini sendiri menjadi media penyaluran pemikiran, kehidupan, 
keyakinan, hobi, dan aktivitas pribadinya. Sebagai seorang praktisi di bidang TI, tentu 
saja Anda akan menemukan sejumlah blog seputar TI di sini. Selain itu, Anda juga akan 
menemukan informasi kegiatan pelayanan yang ia lakukan di GPIB Gloria Bekasi.  

Untuk menelusuri isi blog ini, Anda bisa memanfaatkan menu "dropdown" di bagian 
Categories. Di sana Anda akan menemukan lirik lagu, resensi film, maupun artikel-
artikel berupa renungan.  
==> http://www.vikingkarwur.com/blog/  

Redaksi: 
Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya mengulas blog 
yang dimutakhirkan (update) secara berkala, yang isinya bisa memberkati orang lain, 
dan tentunya mempunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Publikasi 

http://www.battlecry.com/
http://www.vikingkarwur.com/blog/
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Elia's Story  

Milis ini berawal dari kerinduan sang moderator untuk melayani Tuhan di dunia maya. 
Selain berbentuk teks, artikel yang dirilis milis ini juga tersaji dalam format HTML dan 
PDF yang juga disertakan dalam lampiran (attachement). Anda bisa berbagi cerita atau 
kesaksian melalui milis ini dengan dasar saling mengasihi. Artikel, cerita, ataupun 
kesaksian yang ada diharapkan bisa membangun iman dan memberi kekuatan bagi 
para anggotanya.  
==> < elia-stories-subscribe(at)yahoogroups.com > [berlangganan]  
==> < support(at)elia-stories.com > [kontak redaksi]  
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Artikel:Berbagi Foto dengan Yahoo!Photos 

Bagi yang memiliki "account" Yahoo!, dapat memanfaatkan fasilitas Yahoo!Photos. Saat 
ini, layanan ini sudah berkembang jauh lebih lengkap. Berbagi foto dapat dilakukan 
dengan e-mail dan Yahoo!Messenger. Anda juga dapat langsung menyimpan file foto 
dari attachment e-mail ke dalam Yahoo!Photos Anda.  

1. Membuat Album Baru  

Setelah proses login selesai, Anda dapat melakukan beberapa pilihan. Mulai dari 
melakukan "sharing", mencetak, sampai menghapus. Namun, hal ini hanya dapat 
dilakukan bila Anda sudah memiliki foto di dalamnya. Jika foto belum ada sama 
sekali, Anda harus terlebih dahulu memasukkannya. Foto dapat langsung 
dimasukkan dengan menekan tombol Add Photo. Atau Anda dapat 
mengelompokkannya dalam Album dengan menekan gambar Album yang 
bertuliskan Create New Album.  

2. Create New Album  
Langkah membuat album tidaklah sulit. Bahkan cara ini akan lebih baik karena 
memudahkan dalam melakukan pencarian foto nantinya. Masukkan nama album 
yang akan dibuat. Sebaiknya sesuaikan nama dengan kelompoknya. Kemudian 
pada bagian Sharing, Anda dapat menentukan apakah foto-foto dalam album ini 
akan diperlihatkan secara umum atau pribadi. Setelah itu, tentukan apakah 
gambar boleh dilihat oleh remaja dengan usia delapan belas tahun ke bawah 
atau tidak (umumnya opsi ini dipilih jika pada bagian Sharing, Anda memilih 
Public). Dan yang terakhir adalah menentukan apakah orang lain boleh 
mencetak atau tidak.  

3. Masukkan Foto  
Jika selesai membuat Album, Anda akan diminta memasukkan foto. Langkah ini 
sama halnya bila dari langkah pertama anda memilih menekan tombol Add 
Photo. Anda memiliki kesempatan memasukkan sepuluh buah foto sekaligus. 
Masing-masing foto dimasukan dengan menekan tombol Browse. Setelah itu, 
tentukan lokasi di mana foto itu akan disimpan. Lalu, tekan tombol Open. Jika 
semua foto yang akan Anda masukkan sudah selesai, tekan tombol Upload yang 
berwarna kuning dengan tulisan Add Now di atas table upload.  

4. Lihat atau Share  
Bila semua foto yang diinginkan sudah selesai ter-"upload", Anda mendapatkan 
tiga pilihan, yaitu melihat album yang sudah berhasil dibuat, melakukan proses 
"sharing", atau mencetaknya. Jika masih ingin memeriksa foto atau sekadar 
menambah dan menghapus foto dalam album, Anda dapat menekan "link" View-
Album. Jika sudah yakin dengan Album foto tersebut dan Anda ingin langsung 
berbagi, tekan "link" Share Album. Sedangkan bila ingin melihat hasil cetakan 
digitalnya, pilih Order Prints.  

5. Sharing Album  
Dalam menu Sharing Album, Anda dapat memilih bagaimana foto yang ada ingin 
di-"sharing" atau diperlihatkan. Ada beberapa metode "sharing" yang ditawarkan 
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oleh Yahoo!Photos. Yang pertama adalah melakukan "sharing" melalui 
undangan e-mail, sedangkan yang kedua melalui Instant Messenger Yahoo!. 
"Account" Yahoo! memang salah satu yang paling banyak digunakan. Oleh 
sebab itu, membaginya lewat Messenger tidak akan sulit. Namun, membaginya 
lewat e-mail akan terkesan lebih pribadi. Semua "user" akan mendapatkan situs 
sendiri khusus untuk fotonya, yaitu di photo.yahoo.com/user_name.  

6. Berbagi Lewat E-mail  
Jika ingin berbagi foto-foto yang bersifat pribadi, Anda dapat melakukan 
pemberitahuan lewat e-mail. Di kolom Subject to, Anda dapat memasukkan lima 
puluh alamat e-mail sekaligus. Dan alamat ini dapat berinteraksi langsung 
dengan Address book Yahoo! Anda. Kemudian pada kolom Message, Anda 
dapat menuliskan pesan untuk penerima e-mail mengenai foto Anda. Lalu 
masukkan nama Anda, dan tekan tombol Send.  

7. Berbagi Lewat Messenger  
Jika memilih opsi untuk berbagi lewat messenger, foto Anda akan muncul pada 
saat Anda berbicara dengan orang yang diundang tersebut. Oleh sebab itu, salah 
satu syarat untuk berbagi lewat messenger adalah orang yang Anda undang 
memiliki "account" Yahoo! dan menggunakan IM Yahoo!. Foto pada messenger 
akan muncul berupa "slide show". Anda juga dapat menambahkan foto dan 
album mana saja yang akan ditampilkan. Sedangkan cara untuk memulai opsi ini 
adalah dengan menekan tombol Share Photos.  
Dengan memanfaatkan fasilitas Yahoo!Photos ini kita dapat berbagi saat-saat 
penuh kenangan dengan saudara, maupun teman-teman yang jaraknya 
berjauhan tanpa memakan waktu lama bandingkan dengan mengirim lewat pos. 
Menyimpan foto-foto pun akan menjadi lebih mudah dan menyenangkan dengan 
berbagai fitur yang ditawarkan oleh Yahoo!Photos.  

Bahan diambil dan diedit seperlunya dari sumber:  

Nama majalah : PC MEDIA Edisi 02/2007  
Penulis  : Fadilla Mutiarawati  
Halaman  : 110 111  

Lain-Lain 

Apakah Tujuan Dari Kematian Kristus? 

Kita akan mengulas tiga bagian ayat Alkitab yang berbicara mengenai apa yang dicapai 
melalui kematian Kristus.  

Pertama, terdapat ayat-ayat Alkitab yang menunjukkan apa yang Allah ingin kerjakan 
melalui kematian Kristus. Saya telah memilih delapan ayat untuk kita amati walaupun 
masih banyak ayat lain yang dapat kita lihat.  
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1. Lukas 19:10, "Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan 
yang hilang." Jelaslah bahwa Allah sungguh-sungguh bermaksud 
menyelamatkan yang terhilang melalui kematian Kristus.  

2. Matius 1:21, "... engkau akan menamakan Dia Yesus, karena Dialah yang akan 
menyelamatkan umat-Nya dari dosa mereka." Segala hal yang perlu dilakukan 
untuk secara aktual menyelamatkan orang-orang berdosa akan dilakukan oleh 
Yesus Kristus.  

3. 1 Timotius 1:15, "Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang 
berdosa." Ayat ini tidak mengizinkan kita untuk beranggapan bahwa Kristus 
datang semata-mata untuk membuat keselamatan orang-orang berdosa 
dimungkinkan; ayat tersebut menegaskan bahwa Ia datang untuk secara aktual 
menyelamatkan mereka.  

4. Ibrani 2:14, 15, "... supaya oleh kematian-Nya Ia memusnahkan dia, yaitu Iblis, 
yang berkuasa atas maut; dan supaya dengan jalan demikian Ia membebaskan 
mereka ... yang ... berada dalam perhambaan ...." Apa lagi yang dapat lebih jelas 
dari ayat ini? Kristus datang untuk secara aktual membebaskan orang-orang 
berdosa.  

5. Efesus 5:25-27, "Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan diri-Nya 
baginya [jemaat] untuk menguduskannya ... supaya dengan demikian Ia 
menempatkan jemaat di hadapan diri-Nya dengan cemerlang ... kudus dan tidak 
bercela." Saya tidak dapat mengatakan yang lebih jelas daripada yang telah 
dikerjakan Roh Kudus dalam ayat-ayat tersebut; Kristus mati untuk menyucikan, 
menguduskan dan memuliakan gereja.  

6. Yohanes 17:19, " ... Aku menguduskan diri-Ku bagi mereka, supaya mereka pun 
dikuduskan dalam kebenaran." Tentu saja kita harus mendengar Sang Penebus 
sendiri menyatakan maksud kematian-Nya. Ia mati agar sebagian manusia 
(bukan seluruh manusia, karena Ia tidak berdoa bagi seluruh manusia ayat 9) 
benar-benar dikuduskan.  

7. Galatia 1:4, " ... yang telah menyerahkan diri-Nya karena dosa-dosa kita, untuk 
melepaskan kita ..." Sekali lagi, ayat ini menyatakan maksud kematian Kristus, 
yaitu untuk secara aktual membebaskan kita.  

8. 2 Korintus 5:21, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuat-Nya menjadi dosa 
karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Demikianlah kita 
menjadi tahu bahwa Kristus datang supaya orang-orang berdosa menjadi orang 
benar.  

Dari semua ayat tersebut, jelaslah bahwa kematian Kristus dimaksudkan untuk 
menyelamatkan, membebaskan, menguduskan, dan membenarkan semua yang 
untuknya Ia mati. Saya bertanya, apakah dengan demikian semua manusia akan 
diselamatkan, dibebaskan, dikuduskan, dan dibenarkan? Ataukah Kristus telah gagal 
mencapai maksud-Nya? Karena itu, baiklah kita bertanya kepada diri kita sendiri, 
apakah Kristus mati untuk semua manusia, atau hanya untuk mereka yang secara 
aktual diselamatkan dan dibenarkan!  

Kedua, terdapat ayat-ayat Alkitab yang berbicara bukan hanya mengenai apa maksud 
kematian Kristus, tetapi juga mengenai apa yang secara aktual telah dicapai oleh 
kematian tersebut. Saya telah memilih enam perikop:  

http://alkitab.mobi/?Lukas+19%3A10
http://alkitab.mobi/?Matius+1%3A21
http://alkitab.mobi/?1+Timotius+1%3A15
http://alkitab.mobi/?Ibrani+2%3A14%2C+15
http://alkitab.mobi/?Efesus+5%3A25-27
http://alkitab.mobi/?Yohanes+17%3A19
http://alkitab.mobi/?Galatia+1%3A4
http://alkitab.mobi/?2+Korintus+5%3A21


ICW 2007 
 

50 
 

1. Ibrani 9:12, 14, "dengan membawa darh-Nya sendiri ... Ia telah mendapat 
kelepasan yang kekal ... dan ... menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang 
sia-sia."  
Di sini disebutkan dua akibat langsung dari kematian Kristus kelepasan yang 
kekal dan hati nurani yang disucikan. Barangsiapa memiliki hal-hal yang tersebut 
adalah salah seorang dari mereka yang untuknya Kristus mati.  

2. Ibrani 1:3, "Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di 
sebelah kanan Yang Maha-besar, di tempat yang tinggi." Jadi, ada penyucian 
rohani bagi mereka yang untuknya Kristus mati.  

3. 1 Petrus 2:24, "Ia sendiri telah memikul dosa kita." Di sini kita mendapatkan 
pernyataan mengenai apa yang dilakukan Kristus Ia memikul dosa kita di atas 
kayu salib.  

4. Kolose 1:21-22, "Juga kamu ... sekarang diperdamaikan-Nya ...." Suatu keadaan 
damai secara aktual telah tercapai antara mereka yang untuknya Ia telah mati 
dengan Allah Bapa.  

5. Wahyu 5:9-10, "Engkau telah disembelih dan dengan darah-Mu Engkau telah 
membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku dan bahasa dan kaum dan 
bangsa. Dan Engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan, dan 
menjadi imam-imam ...." Jelas ayat-ayat ini berbicara mengenai apa yang terjadi 
kepada mereka yang untuknya Kristus mati, bukan mengenai semua manusia.  

6. Yohanes 10:28, "Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka ...." Kristus 
sendiri menjelaskan bahwa hidup diberikan kepada domba-domba-Nya (ayat 27). 
Kehidupan rohani yang dinikmati orang-orang percaya didapati mereka melalui 
kematian Kristus.  

Dari keenam ayat-ayat ini (dan masih banyak lagi yang digunakan), kita dapat 
mengatakan bahwa jika kematian Kristus secara aktual membawa pembebasan, 
pembersihan, penyucian, penghapusan dosa, perdamaian, hidup kekal, dan 
kewarganegaraan surgawi, Ia pasti telah mati hanya untuk mereka yang benar-benar 
mendapatkan hal-hal tersebut. Jelas, bahwa tidak semua orang memperoleh semua 
anugerah tersebut! Oleh karena itu tidak mungkin kematian Kristus bertujuan untuk 
keselamatan seluruh manusia.  

Ketiga, ayat-ayat Alkitab yang menjelaskan mengenai orang-orang yang untuknya 
Kristus mati, di mana mereka sering disebut "banyak", contohnya: Yesaya 53:11; 
Markus 10:45; Ibrani 2:10. Tetapi kata-kata "banyak" ini di banyak ayat Alkitab juga 
disebut sebagai:  

Domba-domba Kristus  Yohanes 10:15  
Anak-anak Allah  Yohanes 11:52  
Anak-anak yang telah diberikan Allah kepada Kristus  Yohanes 17:9; Ibrani 2:13  
Umat pilihan  Roma 8:33  
Umat yang dipilih Allah  Roma 11:2  
Jemaat Allah  Kisah 20:28  
Mereka yang dosanya ditanggung-Nya  Ibrani 9:28  

http://alkitab.mobi/?Ibrani+9%3A12%2C+14
http://alkitab.mobi/?Ibrani+1%3A3
http://alkitab.mobi/?1+Petrus+2%3A24
http://alkitab.mobi/?Kolose+1%3A21-22
http://alkitab.mobi/?Wahyu+5%3A9-10
http://alkitab.mobi/?Yohanes+10%3A28
http://alkitab.mobi/?Yesaya+53%3A11
http://alkitab.mobi/?Markus+10%3A45
http://alkitab.mobi/?Ibrani+2%3A10
http://alkitab.mobi/?Yohanes+10%3A15
http://alkitab.mobi/?Yohanes+11%3A52
http://alkitab.mobi/?Yohanes+17%3A9
http://alkitab.mobi/?Ibrani+2%3A13
http://alkitab.mobi/?Roma+8%3A33
http://alkitab.mobi/?Roma+11%3A2
http://alkitab.mobi/?Kisah+20%3A28
http://alkitab.mobi/?Ibrani+9%3A28
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Sebutan-sebutan semacam itu tentu saja tidak ditujukan pada semua manusia. Jadi, 
Anda lihat bahwa tujuan kematian Kristus seperti yang tertuang dalam Alkitab, tidak 
dimaksudkan bagi keselamatan setiap manusia.  

Diambil dan diedit seperlunya dari:  

Judul buku : Kematian yang Menghidupkan (The Death of Death in the Death of Christ)  
Penulis  : John Owen  
Penerbit  : Momentum, Surabaya 2001  
Halaman  : 50 55  

Artikel di atas juga tersedia dalam bentuk elektronik di alamat:  
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/027/  
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=26  

Topik 

EDISI 1086  

ICW Edisi 1086 akan mengulas situs-situs penerbit.  

Bagi Anda yang memiliki informasi atau mengelola situs atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi tentang situs penerbit, dari dalam maupun luar negeri, silakan 
mengirimkan info atau ulasannya ke Redaksi ICW melalui e-mail di alamat: < staf-
icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed/027/
http://reformed.sabda.org/artikel.php?id=26
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ICW 1086/April/2007: Situs Penerbit  
Salam Kasih  

Buku adalah jendela ilmu. Itulah ungkapan yang menunjukkan betapa banyak 
pengetahuan yang bisa kita peroleh dari sebuah buku. Apabila dulu kita membeli buku 
hanya dari toko buku, saat ini perkembangan zaman telah memberikan alternatif lain 
yang mempermudah kita untuk mendapatkan buku.  

Melalui edisi Situs Penerbit kali ini, kami mengajak Anda untuk menelusuri sejumlah 
situs penerbit Indonesia maupun mancanegara. Kiranya dengan semakin banyaknya 
penerbit Indonesia yang mulai berkecimpung dalam pasar maya ini, Anda lebih terbantu 
untuk mencari dan menambah koleksi buku Anda. Selamat menyimak.  

Teriring salam dan doa, 
Pimpinan Redaksi ICW, 
Yohanna  
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Jelajah Situs 

• BPK Gunung Mulia -  

Tentu bagaikan membeli kucing dalam karung jika saat akan membeli barang kita tidak 
mengetahui informasi mengenai barang yang akan kita beli. Demikian halnya dalam 
membeli sebuah buku. Situs BPK Gunung Mulia memberikan kemudahan informasi 
kepada Anda yang ingin membeli buku-buku seputar kekristenan maupun buku-buku 
umum yang mereka terbitkan. Semua buku telah dikategorikan dengan jelas dalam 
Kategori Produk agar lebih memudahkan pencarian sesuai kebutuhan para pengunjung. 
Beberapa di antaranya, yaitu Biblika, Tafsir, Teologi Kristen, Pengajaran Agama 
Kristen, dan Moral Kristiani. Walaupun belum semua buku yang tersedia telah diresensi, 
namun situs ini telah berusaha memberikan informasi selengkap mungkin bagi 
penggunjung situs.  

Situs ini terbuka pula bagi para pembaca yang ingin memberikan komentar mengenai 
buku-buku yang ada. Jangan lupa untuk mendaftar sebagai anggota agar bisa menggali 
lebih banyak informasi dari situs ini dan juga berinteraksi lebih jauh.  
==> http://www.bpkgm.com/  

• Gandum Mas -  

Bingung mencari buku-buku Kristen yang berkualitas untuk mendukung pelayanan 
Anda? Penerbit Gandum Mas menyediakan berbagai buku yang Anda butuhkan. Mulai 
dari bahan sekolah minggu; cerita anak-remaja; bahan untuk pekerja, majelis, aktivis, 
gembala jemaat; textbook untuk sekolah teologi, penggembalaan, pelayanan hingga 
bacaan untuk keluarga tersedia di situs ini. Anda akan langsung menemukan sejumlah 
buku baru yang mereka terbitkan di halaman utama yang dilengkapi dengan resensi 
serta daftar isinya. Di blok sebelah kanan Anda akan menemukan, di antaranya, agenda 
kegiatan penerbit, informasi buku cetak ulang, dan buku terlaris. Meski diakui masih 
dalam tahap pengembangan, situs ini sendiri sudah cukup berisi. Upaya untuk 
menambah judul, keterangan, dan daftar isi buku juga terus dilakukan. Hal ini sesuai 
dengan moto penerbit yang "Melayani dengan Cinta Tuhan, Rendah Hati, Jujur dan 
Rajin". Segeralah berkunjung ke:  
==> http://www.gandummas.com/  

• Kairos  

Penerbit yang berpusat di Yogyakarta ini pun tidak ketinggalan dengan penerbit-
penerbit lain untuk hadir dalam dunia internet. Di sini Anda akan menemukan sejumlah 
ulasan buku yang telah diterbitkan penerbit ini. Sayangnya, ulasan buku yang mereka 
hadirkan belum sebanyak penerbit-penerbit lain. Dari menu Pengarang, Anda dapat 
mengenal para penulis di Penerbit Kairos ini, mulai dari profilnya, artikel yang ia tulis 
hingga buku(-buku) yang telah diterbitkan. Beberapa di antaranya adalah Eka 
Darmaputera (alm.), Ang Tek Khun, Ayub Yahya, Mang Ucup, dan Mundhi Sabda 
Lesminingtyas. Meski turut menyertakan artikel, sayangnya sejauh ini masih enam 

http://www.bpkgm.com/
http://www.gandummas.com/
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artikel yang bisa Anda nikmati. Selain itu, situs ini juga masih belum memungkinkan 
belanja tersambung sehingga Anda masih harus bertualang ke toko-toko buku untuk 
mendapatkan buku-buku Penerbit Kairos.  
==> http://www.penerbitkairos.com/  

• Kanisius Media  

Penerbit Kanisius merupakan salah satu penerbit yang telah lama berdiri, sejak 26 
Januari 1922. Seperti situs penerbit lainnya, Anda akan disuguhi informasi buku-buku 
terbaru mereka di halaman utama. Beberapa buku baru mereka saat situs ini diulas di 
antaranya "Devosi Malam Jumat, Satu Jam Bersama Yesus di Taman Getsemani" dan 
"Home Schooling untuk Anak, Mengapa Tidak?". Informasi tersebut disertai dengan 
resensi dan data lengkap buku terkait. Untuk membantu Anda menemukan buku-buku 
yang Anda butuhkan, situs ini juga menyediakan fasilitas pencarian berdasaran 
kategori, judul buku, pengarang, maupun tahun terbit.  

Bagi Anda yang gemar mengikuti kegiatan perbukuan, silakan melihat agenda yang 
turut disertakan situs ini. Agenda tersebut tidak hanya berkenaan dengan Penerbit 
Kanisius, tapi juga kegiatan lain, seperti yang diadakan Komunitas Utan Kayu.  

Layanan lain yang ditawarkan ialah milis Kanisius Reading Community (KRC), 
komunitas pencinta buku terbitan Kanisius. Dengan menjadi anggota KRC, Anda akan 
mendapatkan diskon sebesar 20% bagi pembelian dan pemesanan buku secara 
tersambung, buletin KRC, serta kartu keanggotaan yang berlaku selama dua tahun. 
Adapula Forum Kanisiusmedia. Forum ini merupakan media dan wahana pertukaran 
informasi dalam bidang perbukuan termasuk majalah dan multimedia.  
==> http://www.kanisiusmedia.com/  

• Metanoia  

Metanoia adalah sebuah penerbit buku Kristen yang didirikan oleh Yayasan Media 
Buana Indonesia sejak tahun 1992. Penerbit ini tidak hanya menerbitkan buku, tapi juga 
kaset dan CD rohani. Ada 339 buku yang ditawarkan di situs ini, dilengkapi resensi 
singkatnya. Dalam menu Freetalks Anda bisa mengirimkan kesaksian, karikatur, komik 
strip, opini, puisi, atau apa pun yang dapat membangun pertumbuhan rohani saudara 
seiman via e-mail. Menu yang dimutakhirkan setiap pekan ini juga memungkinkan Anda 
untuk mengirimkan pertanyaan, saran, maupun kritik kepada Metanoia, juga via e-mail.  

Kalau Anda mendaftar menjadi anggota, Anda akan memperoleh kesempatan untuk 
mendapatkan hadiah-hadiah tertentu yang diberikan pada masa promosi. Untuk 
menemukan daftar toko Metanoia disertai alamatnya, baik di dalam, maupun di luar 
negeri, kunjungi menu Chainstores.  

Meski tidak dilengkapi dengan fasilitas pengunduhan katalog seperti beberapa situs 
penerbit lain, situs ini patut dikunjungi sebagai salah satu referensi sebelum membeli 
buku. Desain yang sederhana dan pemilihan warna-warna yang bersahabat dengan 

http://www.penerbitkairos.com/
http://www.kanisiusmedia.com/
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mata membuat Anda betah menjelajah lebih lama.  
==> http://www.metanoiapublishing.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Baker Books  

Menekankan visi membangun tubuh Kristus dalam berbagai level dengan buku-buku 
yang relevan, cerdas, dan menarik, Baker Books tidak sekadar memfokuskan 
penerbitannya bagi para pastor dan pemimpin gereja. Mereka juga menghadirkan buku-
buku mengenai kekristenan dan budaya, pemuridan, spiritualitas, peneguhan, 
pernikahan, dan parenting.  

Dalam situsnya ini, Anda tidak sekadar dapat membaca sejumlah resensi buku baru 
secara singkat, tapi Anda juga bisa berbelanja secara tersambung. Beberapa resensi 
buku baru itu di antaranya "The Age of Reason: From the Wars of Religion to the 
French", "The Art of Worship: A Musician's Guide to Leading Modern Worship", "Darwin 
Strikes Back: Defending the Science of Intelligent Design", dan "An Emergent Manifesto 
of Hope".  

Yang menarik, melalui menu Site Features, Anda bisa menemukan alamat situs web 
maupun blog pribadi penulis (Authors on the Web); membaca satu bab dari buku-buku 
baru (Excerpts); memperoleh panduan untuk merefleksikan isi buku (Reading Group 
Guides); melihat informasi kegiatan yang berkenaan dengan penulis (Author Event 
Calendar). Bila Anda membutuhkan informasi, masuklah ke menu Media. Di antaranya 
Anda bisa mendaftarkan diri pada milis Baker Books, juga mendapatkan katalog.  
==> http://www.bakerbooks.com/  

• YWAM Publishing  

YWAM (Youth With A Mission) sudah terjun dalam dunia penerbitan ketika mulai 
mencetak traktat-traktat penginjilan pada 1972. Sejalan dengan organisasi misinya, 
YWAM Publishing memiliki komitmen unutk mencetak dan mendistribusikan buku-buku 
yang dapat menguatkan setiap orang Kristen untuk membawa perubahan bagi dunia. 
Dengan latar organisasi misi, maka penerbit ini memusatkan fokus mereka pada buku-
buku penginjilan, pelatihan pendidikan, doa, pemuridan, dan pelayanan kasih.  

Sebagaimana situs penerbit lainnya, di situs YWAM Publishing ini Anda juga dapat 
menjumpai resensi singkat buku-buku yang mereka tawarkan. Sejumlah kategori telah 
tersedia bagi Anda, di antaranya Children & Teens, Christian Living, Fiction, Hero 
Biographies, dan tentu saja Missions.  

Bila Anda berminat, Anda bisa membelinya secara tersambung. Menariknya, YWAM 
Publishing menyajikan buku-bukunya dengan harga yang miring, namun dengan 
jaminan kualitas isi yang baik. Selain itu, dengan membeli buku-buku mereka, Anda 
tidak sekadar mendapatkan buku-buku bermutu, tapi Anda juga turut mendukung 

http://www.metanoiapublishing.com/
http://www.bakerbooks.com/
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program misi yang dijalankan YWAM.  
==> http://www.ywampublishing.com/  

• Zondervan  

Penerbit yang berdiri pada tahun 1931 ini merupakan salah satu penerbit terbesar di 
AS. Dalam situsnya ini, Anda disuguhkan pada serangkaian produk bermutu. Selain 
beragam Alkitab versi New International Version (NIV) di antaranya "Archaeological 
Study Bible", "NIV Life Application Study Bible", "Zondervan NIV Study Bible", mereka 
juga menerbitkan buku-buku dari beragam kategori. Resensi buku-buku tersebut dapat 
Anda telusuri melalui halaman situs ini. Bahkan untuk buku-buku tertentu Anda dapat 
membaca contoh isi buku tersebut (format PDF) atau mendengarkannya (format MP3). 
Dalam situsnya ini, Zondervan bahkan memberikan penawaran untuk buku elektronik, 
CD audio, dan perangkat lunak, seperti NIV Application Commentary The Complete 
New Testament 6.0 dan Worship Image Gallery on CD-ROM. Dari situs ini, Anda juga 
dapat menelusuri halaman-halaman Zonderkids (literatur bagi anak), Youth Specialities 
(pelayanan pemuda), dan Vida (halaman berbahasa Spanyol) yang berafiliasi dengan 
Zondervan. Fasilitas belanja tersambung tentu turut disertakan. Maka, silakan 
berkunjung ke situs ini dan mungkin Anda akan menemukan buku yang Anda butuhkan.  
==> http://www.zondervan.com/  

Jelajah Situs Umum 

• Gramedia  

Anda ingin membeli buku tapi tidak sempat ke toko buku? Situs Gramedia.com milik 
Gramedia Pustaka Utama ini bisa menjadi salah satu solusinya. Koleksi buku dalam 
situs ini dibagi menjadi Nonfiksi, Fiksi dan Sastra, Buku Anak-Anak, Teens, Buku 
Masak, dan Edutivity. Anda juga bisa melihat buku-buku yang menjadi best seller, yang 
akan terbit, maupun buku-buku yang direkomendasikan oleh penerbit. Kenali para 
penulis buku di Gramedia dari dalam maupun luar negeri, berikut buku-buku yang telah 
diterbitkan Gramedia di menu Pengarang. Agar tidak salah pilih, jangan lupa pula untuk 
melihat ulasan buku sebelum Anda membelinya. Selamat berkunjung dan berbelanja.  
==> http://www.gramedia.com/  

Get the Fresh 

i-Humor 
http://humor.sabda.org/home 

Anda ingin tertawa terbahak-bahak dengan humor-humor segar yang tidak 
mengandung SARA dan pornografi? Di sini tempatnya! Di situs i-Humor ini, Anda bisa 
menemukan banyak lelucon yang akan membuat Anda terpingkal-pingkal, minimal 
tersenyum saat membacanya.  

http://www.ywampublishing.com/
http://www.zondervan.com/
http://www.gramedia.com/
http://humor.sabda.org/home
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Apabila Anda pernah mengunjungi situs ini sebelumnya, Anda pasti akan kaget melihat 
desain dan navigasinya yang semakin apik. Bila pada situs terdahulu pengunjung 
kesulitan menikmati lelucon terkini, pada tampilan baru ini Anda dapat menikmati 
lelucon terbaru dengan mudah karena diletakkan di halaman utama. Selain itu, Anda 
bisa memberi komentar untuk tiap humor dan artikel yang ada hanya dengan menjadi 
anggota situs ini.  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, ulasan-
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• Catatan Hanging  

Oktavianus Ken Manungkarjono, pemilik blog ini, menamakan blognya Catatan 
Hanging. Di blog ini, Anda akan menemukan catatan-catatan menarik yang diangkat 
dari pengetahuan dan pengalamannya. Tulisan-tulisannya di bagi dalam dua belas 
kategori yang meliputi Anything, Blogging, Collection, Ergonomika, Faith, Intermezzo, 
Internet, Journey, Psychoblogology, Psychology, Social Life, dan Waktu Hujan. Simak 
saja, misalnya, Sindrom Kekerasan IPDN (IPDN Violence Syndrome), yang memang 
sedang hangat dibicarakan saat ini.  

Tema utama yang diangkat dalam blog ini adalah psikologi. Menurut pengakuan 
blogger yang berdomisili di Yogyakarta ini, perilaku manusia dan sekitarnya merupakan 
sesuatu yang menarik diamati.  
==> http://blog.kenz.or.id/  

Redaksi: 
Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya mengulas blog 
yang terus dimutakhirkan, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan tentunya 
mempunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Komunitas PenjunanMilis Penulis Kristen  

Milis ini bermula dari Sekolah Jurnalistik yang diadakan majalah BAHANA di 
Yogyakarta. Ketika pelatihan usai, para peserta menghendaki wadah yang 
memungkinkan untuk tetap menjalin komunikasi. Maka dibentuklah sebuah organisasi 
bernama "Komunitas Penulis dan Jurnalis Nasrani" atau disingkat Komunitas Penjunan 
dengan milis sebagai media komunikasinya.  

http://blog.kenz.or.id/
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Dalam perkembangannya, anggota milis tidak hanya terbatas mantan peserta pelatihan 
saja, tetapi juga penulis dan jurnalis yang berminat di bidang pelayanan literatur. 
Sampai bulan Februari 2007, 234 orang tercatat sebagai anggota milis. Meski demikian, 
jumlah anggota yang aktif di milis ini hanya sekitar 25 orang.  

Sejumlah penulis dan jurnalis Kristen tergabung di milis ini. Di antaranya Xavier Quentin 
Pranata, Ang Tek Khun, Purnawan Kristanto, David Andreas, Wahyu Pramudya, Marta 
Pratana, Darsum Sansulung, Ita Siregar, Arie Saptaji, Job Palar, Mundhi Sabda 
Lesminingtyas, Emanuel Dapaloka, dan beberapa lainnya. Anggota milis ini beberapa 
kali mengadakan jumpa darat, yaitu di Jogja dan Jakarta.  

Milis ini dimulai pada tanggal 21 Mei 2002. Jumlah posting rata-rata 100 buah per bulan. 
Posting tertinggi pada September 2005, mencapai 495 buah.  
==> http://groups.yahoo.com/group/Komunitas-Penjunan/ [arsip]  
==> Komunitas-Penjunan-subscribe(at)yahoogroups.com [daftar]  
==> Purnawank(at)gmail.com [admin]  

Milis Publikasi 

E-buku  

Sudah bukan rahasia lagi kalau minat baca masyarakat Indonesia belum mencapai 
harapan. Oleh karena itu, Yayasan Lembaga SABDA turut serta dalam upaya 
meningkatkan minat baca di Indonesia, khususnya bagi masyarakat Kristen. Upaya 
tersebut diwujudkan dengan menghadirkan buletin elektronik e-Buku. Selain menyajikan 
resensi buku-buku Kristen, e-Buku juga memuat artikel, tips, dan informasi seputar 
perbukuan. Publikasi e-Buku juga mengajak anggotanya untuk menjadi kontributor 
dengan mengirimkan bahan, serta mengajak penerbit-penerbit Kristen untuk 
memberikan informasi buku-buku barunya di buletin ini. Mari ikut serta membudayakan 
membaca. Mari berbagi berkat melalui buku!  
==> < subscribe-i-kan-buku(at)hub.xc.org > [berlangganan]  
==> < <staf-buku(at)sabda.org > [kontak]  
==> < http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/arsip/ > [arsip]  
==> < http://gubuk.sabda.org/ [situs]  

  

http://groups.yahoo.com/group/Komunitas-Penjunan/
http://www.sabda.org/publikasi/e-buku/arsip/
http://gubuk.sabda.org/
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Artikel:"Digital Publishing System" 

Awal 1980 mulai diperkenalkan teknologi Desk Top Publishing System. Dua perangkat 
lunak yang bertanding saat itu Ventur Publishing dan Page Marker.  

Tahun 1948 di Hanover fair, diperkenalkan secara spektakuler, teknologi Desk Top 
Publishing (DTP) System ini. Dengan slogan yang dituliskan di poster raksasa, Good 
Afternoon Mr. Guttenberg, jelas bermakna bahwa teknologi DTP siap menggulung 
industri grafika. Selamat tinggal teknologi grafika konvensional, yang penemuannya 
dipelopori oleh Johan Guttenberg.  

Memang perkembangan teknologi DTP ini sangat luar biasa. Teknologi DTP betul-betul 
telah mengubah teknologi "prepress". Tetapi sekali lagi teknologi yang baru ini pun 
akhirnya menyatu dengan teknologi grafika yang sebelumnya dan menjadi bagian yang 
penting dari teknologi grafika secara keseluruhan. "Printing is a mother of culture", 
sekali lagi menunjukkan keluwesannya yang luar biasa. Dan kini kita kenal sebagai 
teknologi Digital Publishing System.  

Digital Publishing System terus-menerus secara revolusioner menggebrak industri 
percetakan dan penerbitan. Proses produksi secara analog yang konvensional mulai 
dari persiapan susun huruf, "layout" atau tata letak, pembuatan film dan pelat cetak 
serta "proofing" mulai sedikit demi sedikit ditinggalkan.  

Dengan kata lain, teknologi Digital Publishing System telah mengubah teknologi cetak 
konvensional mulai dari pracetak, cetak, bahkan sampai kepenyelesaian grafika.  

Film kini mulai banyak ditinggalkan dan sebagai gantinya sistem CTP atau "computer to 
plate" telah banyak menggantikannya (baca: MATABACA September 2005). Cetak 
offset kini dikembangkan dengan lebih banyak otomatisasi operasionalnya.  

Software Adobe dengan PDF format telah ikut merevolusi teknologi grafika penerbitan, 
dengan kemampuan yang luar biasa dalam mempersingkat dan mempermudah proses 
produksi.  

Industri grafika sangat menyenangi PDF karena memungkinkan data pekerjaan 
mengalir lebih lancar, cepat, dan indah untuk persiapan cetak bahkan sampai ke cetak 
langsung.  

PDF telah menjadi format data standar secara defacto, terlebih lagi buat perusahaan 
yang telah memakai State of the Art Work Flow System yang diterapkan dalam proses 
produksi cetak.  

Hal ini telah memaksa percetakan dan perusahaan pracetak atau "repro house" untuk 
berinvestasi teknologi "work flow" yang andal (EWF, Electronic Work Flow) untuk 
meningkatkan kecepatan proses dan kemudahan serta keluwesan dalam melayani 
pengolahan dokumen dan data secara elektronik, seperti untuk data dalam format PDF.  
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Dengan data dalam bentuk PDF, diperlukan EWF untuk meningkatkan kecepatan 
proses dan kemudahan serta keluwesan dalam melayani pengolahan dokumen dan 
data secara elektronik.  

Data dalam bentuk PDF ini tidak bisa lagi ditawar dan harus disediakan oleh setiap 
percetakan yang akan mengolah data dalam proses produksinya. Standar EFW 
semakin diperlukan untuk akurasi dokumen dalam bentuk digital yang diolah atau 
diproses. Pada dasarnya, EWF, atau banyak pula yang menyebut Digital Work Flow, 
dapat menerima "file" digital PDF untuk diproses secara otomatis yang akhirnya 
diperoleh cetak coba utamanya untuk "colour proof", film yang sudah dipisah warna 
atau bahkan langsung jadi pelat yang siap cetak untuk proses cetak offset. Semakin 
hanyak yang langsung dicetak secara "digital printing" langsung atau dikirim ke tempat 
lain untuk dicetak di remote area.  

Dengan "digital workflow", penerbit dapat mengirim "proof" atau cetak cobanya ke dan 
dari jarak jauh. Dokumen atau data dalam bentuk PDF dapat dikirim melalui internet, e-
mail atau saluran pengiriman data yang lain dapat juga dimasukkan ke FTP servers. 
Sebagai hasilnya, dokumen atau data dapat dikirim untuk di-"print" sebagai cetak coba 
atau untuk dilihat di layar monitor untuk persetujuan pemesan di mana dan kapan saja 
diperlukan.  

Penerapan "colour management systems" untuk memastikan "true colour output" 
menjadi suatu keharusan pula. Target yang ingin dicapai adalah warna yang sesaui 
dengan profil ICC (konvensi standar warna internasional). Ini bermakna "colour proof 
printer" harus dapat memenuhi standar dan diadopsi ke proses cetak. Perkembangan 
terkini dari "colour printer" adalah perbaikan dalam keandalan pemakaian tinta yang 
dapat dikontrol, diukur, dan dikendalikan dalam proses "proofing". Ini berarti pula 
perbedaan antara berbagai software seperti Star Proof, Black Magic, BEST, dan lain-
lainnya dapat memungkinkan yang sesuai dengan mesin cetak offset. Dengan 
demikian, "proof" benar-benar akan sama seperti hasil cetak nantinya. Konsep awal 
DTP yang kini telah berkembang menjadi Digital Publishing System, yaitu WYSIWYG 
(Waisiwig), What You See Is What You Get, telah dapat dicapai.  

Industri grafika, percetakan, dan penerbitan senantiasa berubah dari waktu ke waktu. 
Perkembangan yang cepat ini mengharuskan para industri grafika khususnya di 
Indonesia senantiasa siap menghadapi perubahan tersebut. Mereka harus siap dan 
mampu melayani pemesan baik lokal maupun dari berbagai penjuru dunia.  

Bahan diambil dan diedit seperlunya dari sumber:  

Majalah : MATABACA, Maret 2006  
Penulis : Ir. Triwiharto  
Halaman : 19  

Lain-Lain 
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Memilih Buku Yang Bermanfaat 

Patut disadari bahwa buku memiliki arti yang penting bagi seorang individu. Selain 
untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan, dengan membaca seseorang bisa 
mengembangkan daya imajinasi dan daya pikir dari informasi yang diperoleh.  

Tak heran kalau Christopher Morley seorang penulis dari Amerika Serikat mengatakan, 
"Ketika Anda menjual sebuah buku kepada seseorang, Anda tidak hanya menjual 
sebuah benda seberat 12 ons yang terdiri atas kertas, tinta, dan lem. Anda telah 
menjual sebuah hidup baru untuknya."  

Namun, memperoleh buku yang isinya benar-benar sesuai dengan harapan dan bisa 
memberi manfaat sering kali merupakan hal yang sulit. Narasi yang membuat kepala 
pusing mencernanya, isi yang tidak sesuai judul, atau kisah yang membosankan 
menjadi hal yang kerap ditemui.  

Oleh karenanya, sebelum memutuskan untuk membeli buku, tentukan terlebih dahulu 
ketertarikan Anda pada saat itu: apakah buku fiksi atau nonfiksi, berikut tema yang 
diangkat seperti romantika, kehidupan sosial, atau politik. Setelah itu, Anda bisa 
mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari majalah, koran, atau internet 
tentang buku-buku apa yang ada di pasaran saat ini.  

Demikian pula sangat dianjurkan untuk membaca resensi buku yang diincar. Di sini 
Anda juga bisa melihat siapa penulis dan penerbit buku tersebut. Jika buku itu ditulis 
oleh penulis yang Anda nilai memiliki kompetensi, tentu hal ini bisa menjadi nilai 
tambah.  

Saat berada di toko buku, bacalah sinopsis yang umumnya ada di bagian belakang 
dengan cermat untuk mengetahui isi buku secara garis besar. Kemudian kalau 
memungkinkan, mintalah pada penjaga toko untuk membuka segel buku yang hendak 
dibeii agar Anda bisa melihat daftar isi dan sebagian isi buku.  

Dengan cara ini Anda sendiri bisa menilai dan menentukan apakah buku tersebut bisa 
dinikmati serta bisa memberi manfaat atau tidak. Yang jelas, nasihat untuk tidak meniliai 
buku hanya dari sampulnya menjadi hal yang patut diingat selalu. Selamat mencoba.  

Bahan diambil dan diedit seperlunya dari:  

Surat kabar : Kompas  
Edisi  : Rabu, 27 September 2006  
Penulis  : ASP  

Topik 

EDISI 1087 dan 1088  
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ICW Edisi 1087 akan mengulas tentang Love, Sex, Dating (LSD). ICW Edisi 1088 akan 
mengulas tentang Konseling.  

Bagi Anda yang memiliki informasi atau mengelola situs atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi tentang Love, Sex, and Dating dan situs yang berisi informasi 
tentang Konseling, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan mengirimkan info atau 
ulasannya ke Redaksi ICW melalui e-mail di alamat: < staf-icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  
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ICW 1087/Mei/2007: Love, Sex, Dating, and 
Marriage  
Salam Kasih  

"Love, Sex, and Dating" (LSD) merupakan sebuah topik yang selalu hangat dibicarakan 
oleh kalangan pemuda Kristen. Hal ini tentu tidak mengherankan mengingat mereka 
berada pada masa pencarian jati diri dan penuh keingintahuan. Hanya saja, sering kali 
keingintahuan itu membuka peluang terhadap dosa karena mereka tidak mengenal 
prinsip-prinsip Kristen yang jelas dalam membina sebuah hubungan.  

Selain ulasan situs yang berkenaan dengan LSD, kami turut sertakan ulasan situs 
"marriage" untuk melengkapi topik LSD kali ini. Selamat menelusuri dan semoga 
beroleh berkat.  

Teriring salam dan doa, 
Pemimpin Redaksi 
Yohanna Prita Amelia  

Jelajah Situs 

• C3i - Berpacaran Menurut Iman Kristen -  

Banyak pertanyaan yang selalu muncul dalam benak kita pada saat kita memiliki 
hubungan khusus dengan seseorang. Tanpa pengertian yang benar, bukan tidak 
mungkin anak-anak Tuhan sekalipun akhirnya jatuh ke dalam dosa ketika berpacaran. 
Sebenarnya, bagaimanakah kata Alkitab tentang berpacaran yang benar di mata 
Tuhan? Situs C3I menyediakan sejumlah artikel yang mungkin bisa membantu Anda 
untuk mengerti bagaimana berpacaran menurut iman Kristen. Berikut beberapa contoh 
artikel yang dimaksud:  

1. Bagi yang Sedang Berpacaran  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/isi/?id=507&mulai=0  

2. Tips: Tentang Pacaran Kristen  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/isi/?id=133&mulai=0  

3. Bolehkah Berpacaran atau Menikahi Orang Bukan Kristen?  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/isi/?id=790&mulai=0  

4. Tips: Menjaga Kesucian Pada Masa Berpacaran  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/isi/?id=506&mulai=0  

5. Jodoh  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=637&mulai=0  

6. Pertanyaan Mengenai Pasangan Hidup  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=37&mulai=0  

http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/isi/?id=507&mulai=0
http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/isi/?id=133&mulai=0
http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/isi/?id=790&mulai=0
http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/isi/?id=506&mulai=0
http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=637&mulai=0
http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=37&mulai=0
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7. Perjodohan  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/isi/?id=508&mulai=0  

8. Seks  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=545&mulai=0  

9. Seks Pra Nikah  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=546&mulai=0  

Masih banyak artikel menarik lainnya yang bisa Anda temukan dalam kategori 
Remaja/Pemuda dan Pranikah/Pernikahan.  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/  
==> http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/  

• Got Questions  

Anda memiliki pertanyaan seputar pernikahan dan bagaimana hidup berumah tangga 
secara kristiani? Situs ini bisa memberikan jawabannya. Melalui situs ini Anda akan 
menemukan beberapa pertanyaan seputar kehidupan berumah tangga, bahkan bagi 
pasangan pra-nikah.  

Dalam situs ini Anda akan menemukan delapan pertanyaan yang mungkin menjadi 
pergumulan Anda selama ini. Pertanyaan-pertanyaan itu adalah:  

• Apa kata Alkitab mengenai pernikahan antar-ras?  
• Apa kata Alkitab mengenai perceraian dan pernikahan kembali?  
• Apakah istri harus tunduk pada suaminya?  
• Apa yang diperbolehkan/dilarang untuk dilakukan oleh pasangan Kristen dalam 

hal seks?  
• Apakah benar bagi orang Kristen untuk berpacaran atau menikah dengan orang 

bukan Kristen?  
• Pernikahan yang langgeng -– apa kuncinya?  
• Apa kata Alkitab mengenai pernikahan?  
• Saya telah bercerai. Menurut Alkitab, bisakah saya menikah lagi?  

==> http://www.gotquestions.org/Indonesia/Pertanyaan-Pernikahan.html  

• Pancaran Anugerah  

Pancaran Anugerah adalah sebuah situs yang dibangun untuk memberikan layanan 
pemulihan bagi anak-anak Tuhan yang jatuh dalam dosa seksual, penyimpangan 
seksual maupun pergumulan batin. Situs ini dikelola oleh mereka yang telah merasakan 
jamahan Tuhan dalam hidupnya dan ingin berbagi dengan orang lain agar merasakan 
hal yang sama yang telah mereka rasakan. Dalam menu Artikel dan Kisah Nyata Anda 
dapat menemukan 21 artikel maupun 6 kesaksian yang bisa membangun dan 
menguatkan Anda. Selain itu, lewat menu Rekomendasi Buku Anda akan menemukan 
buku-buku yang dapat memperkaya pemahaman dan kerohanian Anda. Rekomendasi 
buku itu dikategorikan dalam beberapa kategori, seperti pemulihan dan pembaharuan, 
pelecehan seksual, masalah ketergantungan emosi, homoseksualitas, khusus pria, 

http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/isi/?id=508&mulai=0
http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=545&mulai=0
http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/isi/?id=546&mulai=0
http://c3i.sabda.org/kategori/remaja-pemuda/
http://c3i.sabda.org/kategori/pranikah-pernikahan/
http://www.gotquestions.org/Indonesia/Pertanyaan-Pernikahan.html
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pedoman, dan kurikulum. Jangan lupa untuk melihat menu Kegiatan. Di sana Anda 
akan menemukan sejumlah kegiatan yang mereka adakan. Situs ini juga menyediakan 
tautan ke situs-situs terkait lainnya, yang bisa Anda akses. Selamat berkunjung, 
semoga bisa memberi masukan yang berarti bagi saudara.  
==> http://www.pancarananugerah.org/  

Jelajah Situs Manca 

• Christian Answers Love -  

Ketika kita memasuki situs ini, terdapat peringatan bahwa situs ini hanya diperuntukkan 
bagi remaja, pemuda, dan orang dewasa. Meski tidak menyertakan gambar-gambar 
vulgar, artikel-artikel di sini memang tidak cocok dibaca oleh anak-anak. Berbagai 
artikel seputar "love, sex, dating" tersaji dalam berbagai kategori, seperti Abuse, 
Abortion, Sexual Addictions, Dating, Depression, Family and Marriage, dan beberapa 
lainnya. Anda juga dapat membaca kesaksian para pengguna internet tentang 
pengalaman mereka seputar seks dan dosa-dosanya dalam Read Personal Stories. 
Bahan-bahan lain yang ditawarkan dalam situs ini ialah buku-buku dan kaset video yang 
akan membantu Anda untuk memahami seks, bahkan lepas dari jerat-jerat Iblis. Bahan-
bahan tersebut dapat Anda peroleh dengan membeli secara tersambung.  
==> http://www.christiananswers.net/love/home.html  

• Christian Cafe  

Anda seorang lajang yang mencari pasangan hidup? Atau ingin mencari teman untuk 
berbagi? Cobalah berkunjung ke situs Christian Cafe. Situs yang satu ini 
memungkinkan Anda untuk berkenalan dengan para lajang, baik pria maupun wanita 
dari seluruh penjuru dunia. Anda diajak untuk mencoba layanan ini secara gratis. Dalam 
layanan gratis ini, Anda dapat mengirim profil Anda dan berkomunikasi dengan lajang 
lain via e-mail, mengedipkan mata (winks) atau mengirimkan pesan kilat. Ketika sudah 
menjadi anggota untuk masa uji coba, Anda bisa mencari para lajang Kristen 
berdasarkan popularitas, atau sekadar "quick search", bahkan mencari secara detail. 
Sayangnya, masa percobaan yang cuma sepuluh hari mungkin terlalu singkat, apalagi 
kalau Anda telah menikmati layanan ini. Sejumlah kesaksian para penggunanya dapat 
Anda baca dalam Testimonial. Meski demikian, layanan Christian Cafe memang 
layanan premium yang berbayar. Tapi tidak ada salahnya mencoba, bukan? Bisa jadi 
Anda mendapatkan jodoh di sini.  
==> http://www.christiancafe.com/  

• Christianity Today Marriage -  

Christianity Today dari Christianity Today International, merupakan sebuah pelayanan 
komunikasi yang mempunyai misi untuk memberi informasi, inspirasi, melengkapi, dan 
menghubungkan (informing, inspiring, equipping, connecting). Di halaman Marriage 
dalam situs Christianity Today ini, sejumlah fasilitas khusus berupa nasihat-nasihat 
pernikahan tersedia untuk dibaca secara tersambung. Anda bahkan bisa 

http://www.pancarananugerah.org/
http://www.christiananswers.net/love/home.html
http://www.christiancafe.com/
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mendiskusikannya secara virtual. Kedinamisan dalam situs ini sangat terlihat dengan 
banyaknya tanggapan dari para pengunjung untuk berdiskusi dalam forum yang 
tersedia. Anda juga dapat berlangganan "newsletter" secara gratis, bahkan 
berlangganan majalah Christianity Today lewat seksi Marriage ini. Berbagai fasilitas lain 
juga tersaji dengan sangat lengkap, seperti poling, RSS, printer versions, e-mail this 
page, prayer network, dan lain-lain. Kunjungi saja Christianity Today Marriage di:  
==> http://www.christianitytoday.com/marriage  

• Psonnets  

Situs Psonnet.org berisi berbagai soneta (sajak yang terdiri dari empat bait atau 14 
baris) dan puisi lainnya mengenai kehidupan, cinta, dan Tuhan. Berbagai soneta yang 
dibuat oleh Michael Rew ini dikelompokkan dalam beberapa kategori, yaitu Worship, 
Friendship, Courtship, dan Romance. Hampir semua soneta dan puisi yang ada dapat 
langsung Anda akses dari halaman depan. Sebuah tampilan situs yang memperlihatkan 
kalau Michael Rew memang ingin lebih mengedepankan isi situsnya. Walaupun tampak 
sederhana, bukan berarti situs ini tidak menyertakan sejumlah fasilitas penting. Dengan 
fasilitas milis, Anda dimungkinkan untuk menerima soneta-soneta baru. Tersedia juga 
fasilitas RSS bagi Anda yang ingin mengikuti perkembangan isi situs ini tanpa harus 
pergi ke situsnya. Ingin memberi soneta atau mendapat inspirasi untuk turut menulis 
soneta bagi orang-orang terkasih Anda? Mampirlah ke situs ini.  
==> http://www.psonnets.org/  

• The Marriagebed -  

Bila Anda sedang mencari berbagai informasi mengenai pernikahan, silakan arahkan 
penjelajah Anda ke situs The Marriage Bed. Situs yang dikelola oleh pasangan suami-
istri bernama Paul dan Lory ini, menyediakan berbagai informasi pernikahan dari sudut 
pandang Alkitab. Selain artikel, terdapat juga fasilitas forum diskusi yang dapat Anda 
manfaatkan untuk berdiskusi seputar pernikahan dengan pengunjung lainnya. Untuk 
mencari sebuah artikel dengan cepat, disediakan fasilitas pencarian. Dan bila Anda 
ingin berbagi situs ini dengan orang lain, silakan manfaatkan fasilitas "Tell a friend" 
yang terdapat di bagian kanan atas.  
==> http://www.themarriagebed.com/  

Jelajah Situs Umum 

• Kesrepro -  

Kesrepro adalah sebuah situs yang dibuat untuk menyebarluaskan informasi mengenai 
kesehatan reproduksi dan seksualitas dari dan untuk individu, organisasi, atau lembaga 
yang mempunyai kepedulian terhadap kesehatan reproduksi dan kelamin. Untuk 
melengkapi informasi yang diberikan bagi pengunjungnya, situs ini juga memberikan 
resensi beberapa buku yang menarik untuk dibaca. Anda juga bisa memberikan 
komentar dan pendapat melalui menu Curah Pendapat. Dalam setiap edisi moderator 
akan melemparkan sebuah tema dan Anda bisa merespons dengan mengirimkan 

http://www.christianitytoday.com/marriage
http://www.psonnets.org/
http://www.themarriagebed.com/
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komentar Anda. Bila Anda memiliki kritik dan saran, Anda bisa mengirimkannya melalui 
menu Komentar, kemudian mengisi formulir yang telah disediakan.  
==> http://situs.kesrepro.info/  

Get the Fresh 

Gugun 
http://www.gugun.org/ 

Gugun.org adalah sebuah situs direktori Kristen yang baru diluncurkan. Sepuluh 
kategori telah tersedia di sini, yaitu Alkitab, Anak, Gereja, Komunitas, Konseling, 
Literatur, Musik, Pendidikan, Sekolah, dan Website Pribadi. Hanya kategori Pendidikan 
saja yang belum memiliki isi.  

Selain mendapatkan alamat situs-situs Kristen, Anda juga bisa mendapatkan lirik lagu-
lagu rohani yang disajikan secara alfabetis. Klik saja menu Song Lyrics yang ada di 
boks menu sebelah kiri atau lihat dari Browse Artist, boks menu sebelah kanan.  

Yang menarik dalam situs ini adalah Anda bisa meninggalkan pesan melalui "shout box" 
sehingga pesan Anda bisa dibaca oleh semua pengunjung situs. Melalui fasilitas ini 
pula, Anda bisa berkenalan, memberikan kesan-kesan, atau sekadar menyapa.  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus- menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat, sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• Revolusi Seksual -  

Merry Magdalena adalah seorang ibu rumah tangga, jurnalis dan penulis. Melalui 
blognya, dia mencoba untuk menuangkan ide-ide dan pemikirannya tentang wanita dan 
Indonesia. Banyak tulisan menarik dan inspiratif yang akan Anda temui dalam blog ini. 
Bila Anda masih merasa kurang dengan tulisan yang ada, Anda tidak perlu khawatir 
karena penulis telah menyediakan tautan ke blog-blognya yang lain dengan tema yang 
berbeda, yang terdapat di bagian The Other Side of Me, salah satunya dalam bahasa 
Inggris. Beberapa artikelnya bisa dijadikan bahan refleksi bagi kaum wanita dan 
keberadaan mereka di tengah-tengah kaum adam. Merry Magdalena juga sedang 
gencar mencanangkan gerakan "Sayangi Indonesia", sebuah gerakan untuk 
menghargai Indonesia dan menumbuhkan rasa cinta terhadap Indonesia dengan cara-
cara sederhana tapi pintar.  
==> http://revolusihidup.blogspot.com/  

http://situs.kesrepro.info/
http://www.gugun.org/
http://revolusihidup.blogspot.com/
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Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus dimutakhirkan, dengan isi yang bisa memberkati orang lain, 
dan tentunya mempunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

• Indonesia_prayer_network -  

Indonesia_prayer_network adalah sebuah milis yang dibangun sebagai wadah para 
pengguna internet untuk saling mendukung dalam doa tanpa melihat latar belakang dan 
denominasi yang ada. Milis ini terbuka bagi siapa saja yang percaya pada Yesus Kristus 
sebagai Anak Allah yang telah mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari yang 
ketiga. Anda dapat menuliskan beban doa dan kegerakan gereja Anda untuk didoakan 
dan saling mendukung dalam iman. Anda juga bisa mengirimkan tulisan-tulisan yang 
bisa menguatkan satu sama lainnya.  
==> Indonesia_prayer_network-subscribe(at)yahoogroups.com [berlangganan]  
==> Indonesia_prayer_network-owner(at)yahoogroups.com [owner]  
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Artikel:Mengenal Web Sevice 

Dirangkum oleh: Yohanna Prita Amelia  

Pernahkah Anda membayangkan bagaimana jika Anda memiliki sebuah toko yang 
besar dan harus menyediakan sejumlah stok barang yang diperlukan dalam waktu yang 
relatif singkat? Pertama, Anda harus memeriksa jumlah stok barang yang ada. Setelah 
selesai, Anda Harus menghubungi pihak distributor, apakah mereka memiliki barang 
yang dimaksud dengan jumlah yang diinginkan. Kalau cocok, pihak distributor akan 
menghubungi pihak jasa pengiriman barang untuk mengonfirmasi biaya pengiriman, 
barulah barang pesanan Anda dikirimkan.  

Proses yang panjang dan melelahkan ini bisa dilakukan secara singkat dengan 
menggunakan Web Service. Web Service adalah sebuah piranti lunak yang mendukung 
"interoperability" antara komputer yang satu dengan komputer lain melalui jaringan. 
"Interoperability" adalah kapasitas peranti lunak untuk berkomunikasi, mengeksekusi 
program, bertukar data antar unit fungsional sedemikian rupa sehingga pengguna tidak 
perlu tahu atau hanya perlu sedikit mengetahui informasi karateristik unit-unit tersebut.  

Ada empat aplikasi dalam Web Service, yaitu:  

• Integrasi aplikasi-aplikasi (EAI/Enterprise Application Integration). Misalkan, 
manajemen stok dapat membuat order dengan manajemen order walaupun 
dibangun dengan sistem yang berbeda sama sekali.  

• Integrasi bisnis-bisnis, semisal Anda memiliki toko yang dibangun dengan sistem 
Linux, sistem order Anda dapat melakukan order yang otomatis dapat dibaca 
dengan vendor Anda dengan menggunakan Linux.  

• Distribusi informasi, semisal Anda ingin mencari informasi olahraga, Anda tidak 
perlu mengunjungi semua situs olahraga dan memilah setiap informasi satu 
persatu. Dengan Web Service, Anda dapat mendapatkan informasi yang Anda 
ingikan melalui "satu pintu".  

• Fungsionalitas aplikasi, semisal Anda membutuhkan perhitungan kurs mata uang 
dari Rupiah ke Dollar. Anda dapat mencari web yang menyediakan perhitungan 
uang, Anda tidak perlu membuat aplikasi sendiri. Anda tinggal mengirimkan 
jumlah rupiah yang ingin Anda hitung kemudian Anda akan menerima hasilnya.  

Untuk dapat menerapkan Web Service secara maksimal, ada beberapa tahap yang bisa 
dijadikan panduan, yaitu:  

• penggunaan internal dari poin ke poin; langkah ini juga dapat disebut sebagai 
pilot project untuk semuanya. Langkah ini digunakan untuk kepentingan internal.  

• cross enterprise; langkah ini sering digunakan untuk mengintegrasi suply chain. 
Sistem back office-nya terhubung dengan dengan sistem partner yang telah 
dipercaya.  
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• Services oriented Architecture; dalam tahap ini semua merupakan layanan web 
dinamik. Sharing tidak hanya berupa informasi dan data, tapi telah sampai ke 
fungsi aplikasi.  

Web service merupakan sebuah langkah besar dalam pembangunan software. Web 
service dapat diibaratkan sebagai sebuah pustaka yang menjembatani perbedaan 
dalam bahasa pemrograman, sistem operasi dan perangkat keras. Web service mampu 
menyediakan berbagai informasi dan layanan ke aplikasi lain antar web.  

Bacaan lebih lanjut :  
http://www.w3.org  
http://www.w3.org/2000/xp/Group/  
http://www.xml.com  

Referensi: 
Siswoutomo, Wiwit. 2004. "Membangun Web Service Open Source dengan 
Menggunakan PHP". Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Juhara, Zamrony, P. 2007. 
"Mengenal Web Service". PC Media.  

Lain-Lain 

Dosa Seksual 

Oleh: Eunike S. Morib  

Masalah seksual menjadi masalah yang berat penyelesaiannya bagi orang percaya 
karena menyangkut beberapa hal, di antaranya adalah gambar diri yang rusak, 
kebencian, ketakutan, dendam dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, seseorang yang 
memiliki masalah dengan dosa seksual memerlukan pemulihan.  

Macam-macam dosa seksual:  

1. homoseksual,  
2. lesbian,  
3. pornografi,  
4. pemerkosaan,  
5. pikiran kotor,  
6. masturbasi,  
7. sodomi,  
8. onani, dan  
9. hubungan suami-istri di luar nikah.  

Lalu, apakah yang menyebabkan dosa seksual?  

1. Ikatan Keturunan.  
Jika seseorang memiliki keluarga yang kawin cerai, disfungsi, poligami, 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/2000/xp/Group/
http://www.xml.com/
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hamil/menghamili di luar nikah, dan memiliki janji-janji dengan roh jahat, kondisi 
seksual orang tersebut akan terpengaruh. Anak dari keluarga yang digambarkan 
di atas dapat kecanduan pornografi, masturbasi, pikiran kotor, dan lain-lain.  

2. Prioritas yang salah saat berpacaran. 
Ketika seseorang berpacaran, dia seharusnya lebih mengutamakan penyamaan 
visi, tujuan hidup, kecocokan pribadi, dan sebagainya. Tetapi kebanyakan 
pemuda/i yang berpacaran, memprioritaskan keintiman seksual, yang akhirnya 
akan menimbulkan dosa seksual.  

3. Kurangnya kebutuhan kasih sayang dalam keluarga dan lingkungan. 
Hal ini menyebabkan seseorang menghakimi dirinya sendiri dengan berkata, 
"saya tidak berharga, tidak berguna." Kemudian orang tersebut akan melindungi 
dirinya dengan pribadi yang lain, yang akhirnya menimbulkan dosa seksual 
seperti homoseksual dan lesbian.  

4. Tidak puas dengan pasangan. 
Pasangan yang sudah berumah tangga sering kali tidak bisa menerima 
pasangannya dengan utuh, termasuk menerima keadaan seksual. Hal ini dapat 
mendorong seseorang untuk mencari nafsu di luar pasangannya, seperti sodomi, 
onani, masturbasi, dan sebagainya.  

Cara Mengatasi Dosa Seksual:  

1. memahami konsep diri yang benar;  
Konsep diri yang benar didasarkan pada cermin yang sempurna, yaitu firman 
Tuhan. Tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini selain Yesus. Jika ada 
seseorang yang mengolok orang lain dan membandingkan dirinya dengan orang 
lain yang kurang sempurna, sesungguhnya tindakannya sia-sia karena tidak ada 
manusia yang sempurna. Ketika orang mengamini apa yang dikatakan manusia 
tentang dirinya, batinnya akan terganggu, tetapi ketika seseorang hanya 
mendengarkan apa kata Tuhan, maka orang tersebut akan terus bersyukur pada 
Tuhan karena di tengah-tengah ketidaksempurnaannya, Tuhan masih memberi 
kesempatan pada manusia untuk hidup dan memperbaiki diri. Manusia adalah 
gambar Allah, tetapi karena dosa, maka gambar itu rusak dan tidak sempurna. 
Allah yang penuh kasih telah datang ke dunia untuk menghapus dosa manusia 
dengan kematian Yesus di kayu salib. Kematian-Nya telah memulihkan gambar 
diri manusia yang rusak. Sehingga semua orang yang percaya kepada Yesus 
adalah orang yang sempurna di mata-Nya. Dengan meyakini bahwa dirinya 
sempurna di hadapan Tuhan, seseorang akan tampil lebih percaya diri dan 
meyakini bahwa dosa-dosa seksual yang pernah dilakukannya telah tersalib 
bersama Yesus dan diampuni.  

2. mengampuni; 
Mengampuni adalah membebaskan, membuang, dan menyingkirkan kesalahan. 
Mengampuni merupakan tindakan sadar dan aktif, artinya dimulai atas inisiatif 
diri sendiri. Ketika Yesus mati di kayu salib, Ia telah menanggung segala dosa 
semua orang yang percaya kepadanya (Yesaya 53:4-5) dan mengampuninya, ini 
adalah inisiatif Allah sendiri, bukan permintaan dari manusia. Seseorang yang 
terbelenggu oleh dosa seksual, sulit untuk mengampuni dirinya sendiri dan orang 
lain yang terlibat dengan dosa yang diperbuatnya. Dosa diri sendiri dan dosa 

http://alkitab.mobi/?Yesaya+53%3A4-5
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orang lain akan mengacaukan pikiran dan perasaan kita. Akhirnya, perasaan 
bersalah, benci, dendam, bahkan mengutuk (menghakimi) diri sendiri dan orang 
lain akan timbul. Kasih Yesus mampu menyembuhkan penyakit ini ketika 
seseorang datang kepada-Nya dan mohon pengampunan untuk dirinya sendiri 
dan untuk orang yang menyakitinya. Yesus yang adalah Tuhan dapat 
mengampuni dosa yang sangat menjijikkan bagi-Nya, mengapa kita tidak 
meneladani-Nya dengan mengampuni diri sendiri dan sesama.  

3. Memutuskan Ikatan Keturunan; 
Dosa seksual yang belum dibereskan seperti saluran air yang jika tidak 
diputuskan akan mengalir dan mempengaruhi hidup seseorang. Dengan berdoa 
memohon kepada Tuhan untuk memutuskan ikatan dosa keturunan dan 
mengakui semua dosa yang masih dapat diingat, yang pernah diperbuat oleh 
orang tua dan diri sendiri, maka seseorang akan terbebas dari kutuk dosa 
keturunan tersebut.  

Dosa seksual tidak hanya dimiliki oleh orang non-Kristen atau orang Kristen awam saja, 
hamba-hamba Tuhan pun banyak yang memiliki keterikatan dengan dosa ini. Oleh 
sebab itu pemulihan untuk dosa seksual harus segera dilakukan oleh masing-masing 
pribadi.  

Referensi: 

• Consiglio, William, Dr. 1998. "Tidak Lagi Homo". Bandung: Kalam Hidup.  
• Gunadi, Paul. 2004. "Membatasi Keintiman Berpacaran". Malang: SAAT.  
• Hensley, Margaret. 1997. "Konsep Diri dan Kedewasaan Rohani". Bandung: 

Yayasan Kalam Hidup.  
• McClung, Floyd. 1995. "Belajar Mengasihi Orang yang Anda Benci". Jakarta: 

Metanoia.  
• Ryan, Juanita dan Dale Ryan. 1994. "Ketika Pengampunan Seakan Mustahil". 

Yogyakarta: Gloria.  
• ___________________________. 2000. "Pemulihan Citra yang Rusak tentang 

Diri". Malang: SAAT.  
• Tim SOH. 2007. "Panduan Pelayanan Pemulihan". Yogyakarta: Duta 

Pembaharuan.  

Topik 

ICW Edisi 1088 akan mengulas tentang Situs Konseling  

Bagi Anda yang memiliki informasi, mengelola situs, atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi situs Konseling baik dari dalam maupun luar negeri, silakan 
mengirimkan info atau ulasannya ke Redaksi ICW melalui e-mail di alamat: < staf-
icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  
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ICW 1088/Juni/2007: Konseling  
Salam Kasih  

Shalom,  

Sering kali, dalam hidup ini kita mengalami masalah-masalah yang datang silih 
berganti. Sering kali pula masalah-masalah tersebut membuat kita tertekan, bahkan 
sampai melupakan Tuhan. Kita lebih suka bergumul dan menghadapi masalah-masalah 
itu dengan kekuatan serta pemahaman kita sendiri yang sebenarnya sangat terbatas. 
Akhirnya, kita semakin tenggelam dalam permasalahan tersebut dan semakin sulit 
untuk menemukan jalan keluar.  

Dalam edisi kali ini, ICW mengajak Anda untuk mengunjungi sejumlah situs konseling 
yang kami ulas. Tentu dengan harapan akan membantu Anda memecahkan masalah-
masalah yang mungkin sedang Anda hadapi. Melaui situs-situs tersebut, Anda bisa 
menghubungi para konselor, membaca artikel-artikel konseling, atau saling menguatkan 
dengan membantu saudara kita yang lain yang sedang menghadapi permasalahan 
dalam hidup mereka.  

Selamat menyimak, Tuhan memberkati!  

Teriring salam dan doa,  

Pemimpin redaksi ICW,  
Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• Aku Percaya  

Forum Aku Percaya (AP) merupakan sebuah forum diskusi Kristen yang bertujuan 
untuk membantu para pengguna internet dalam bertumbuh dan mengenal firman Tuhan 
dan saling membantu mengajar satu sama lain. Dalam perkembangannya, forum ini 
tidak lagi menjadi sekadar tempat diskusi semata, tetapi menjadi sebuah komunitas 
Kristen di dunia maya. Forum Konseling AP merupakan salah satu subforum yang 
tersedia di situs ini yang dapat ditemukan di bawah AP Diskusi Rohani Kristen. Di forum 
ini, Anda akan menemukan beragam topik dari para APers (sebutan bagi anggota 
forum) yang saling curhat, berbagi beban, dan juga saling menguatkan. Dalam 
mengawasi forum-forum diskusi yang berlangsung, AP mempunyai moderator-
moderator yang dipercaya untuk menjaga kelancaran dan keutuhan komunikasi sesama 
APers, mereka dapat menegur APers yang tidak komunikatif namun juga turut ambil 
bagian dalam berbagi di forum konseling tersebut. Walaupun AP juga mempunyai 
moderator yang mempunyai kemampuan di bidang psikologi, semua APers dapat saling 
berbagi, saling memberi, dan saling menguatkan.  
==> http://www.akupercaya.com/  
==> http://www.akupercaya.com/forum/konseling/  

• Terang Dunia -  

Situs Terang Dunia memiliki sebuah kolom khusus untuk konseling yang diasuh oleh 
Dra. Henny Wirawan, seorang psikolog dari Universitas Tarumanegara. Melalui kolom 
ini Anda dapat mengirimkan berbagai persoalan dalam hidup Anda, baik masalah 
rumah tangga, anak-anak, kesehatan, maupun pekerjaan. Jika Anda ingin lebih 
dikuatkan lagi, Anda dapat mengikuti Forum Saling Tolong maupun milis 
Terangdunia.com yang disediakan oleh situs Terang Dunia. Untuk arsip konseling dapat 
Anda telusuri dengan mengeklik foto pengasuh kolom konseling ini. Selain 
berkonsultasi, melalui menu Index Anda dapat menemukan berbagai bahan 
bermanfaat, mulai dari artikel, kesaksian, sampai humor. Selamat berkunjung dan 
dapatkan berkat dari situs ini.  

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

• YCC - Rumah gue  

Bila Anda tergolong anak muda yang gaul, cobalah berkunjung ke situs Youth City 
Church ini. Situs yang dinamakan Rumah Gue ini memang ditujukan bagi anak-anak 
muda. Dengan visi Menyiapkan "Last Generation" sesuai Lukas 1:16-17 dan 
Menyiapkan Anak Muda bagi Kristus sesuai Amanat Agung Tuhan Yesus, Rumah Gue 
benar-benar menghadirkan nuansa yang akan membuat anak muda merasa nyaman. 
Nah, bagi Anda yang ingin konsultasi, jangan ragu untuk bertanya-tanya ke sini, pada 
menu Consultations. Anda bisa bertanya-tanya seputar Love Sex Dating, Karir dan 

http://www.akupercaya.com/
http://www.akupercaya.com/forum/konseling/
http://www.terangdunia.com/
http://alkitab.mobi/?Lukas+1%3A16-17
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Pekerjaan, Sekolah dan Pendidikan, Pergaulan, Gue dan Keluarga, maupun 
Pelayanan. Sayangnya, sejauh ini arsip konseling mereka memang belum mencakup 
Love Sex Dating, Karir, dan Pelayanan. Selain itu, konsultasi yang diberikan juga tidak 
menyertakan ayat-ayat Alkitab yang dapat menguatkan. Meski demikian, Rumah Gue 
tampaknya cocok untuk dijadikan sebagai tempat curhatnya anak gaul.  

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

Jelajah Situs Manca 

• C3 - The Christian Counseling Center  

The Christian Counseling Center (C3) adalah lembaga yang bergerak dalam bidang 
konseling Kristen yang berpusat di Texas, AS. Di AS, C3 juga telah memberikan 
pelatihan dan seminar bagi mereka yang membutuhkan pelayanan konseling secara 
langsung. Dengan situs ini, pelayanan mereka tentu dapat menjangkau lebih banyak 
orang. Pada situs ini, C3 menyediakan 19 artikel konseling yang bisa dibaca secara 
tersambung. Anda juga bisa menemukan kutipan ayat alkitab yang telah dikelompokkan 
menjadi tiga kategori, yaitu Proverbs, Scripture for Marriage, dan Parental Wisdom 
dalam menu Scripture. C3 juga memberikan tulisan pendek mengenai pernikahan 
Kristen dan orang tua serta ayat Alkitab sebagai pendukungnya. Anda pun bisa 
membeli buku-buku atau DVD pelatihan konseling dari C3 secara tersambung melalui 
situs ini. Selamat berkunjung, semoga Anda diberkati melalui situs ini.  
==> http://www.c3christiancounseling.com/  

• Growth Trac  

Situs ini lebih berfokus pada pasangan-pasangan yang sedang mengalami guncangan 
dalam rumah tangga mereka. Bahan-bahan konseling seputar pernikahan serta isu-isu 
yang timbul dalam rumah tangga telah dibagi dalam beberapa topik: Abuse, Affairs, 
Counseling, Divorce, Finances, Grieving, Pornography, Religion, dan Remarriage. 
Growth Trac juga menyediakan bahan konseling secara audio yang bisa diakses 
dengan mudah melalui menu "audio clip". Tidak lupa, mereka juga menyediakan 
publikasi gratis bagi Anda yang selalu ingin mengetahui perkembangan terbaru 
mengenai situs ini.  
==> http://www.growthtrac.com/special/counseling/  

• In Our Midst  

In Our Midst memfokuskan pelayanannya pada permasalahan aborsi. Mengusung 
pesan, "Abortion hurts, Christ heals", situs ini memberikan informasi dan sumber-
sumber berupa artikel, publikasi, dan tautan ke situs lain bagi pelayanan tersebut. Anda 
bisa membaca artikel-artikel mengenai aborsi yang dibagi menjadi empat topik: 
Abortion, FAQ's, Abstinence, dan News. Keberadaan situs ini diharapkan dapat 
meningkatkan kesadaran akan perlunya program khusus untuk melayani mereka yang 

http://www.rumahgue.com/
http://www.c3christiancounseling.com/
http://www.growthtrac.com/special/counseling/
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mengalami luka batin akibat aborsi dan dosa seksual lainnya supaya mereka 
memperoleh pemulihan dalam Kristus.  
==> http://www.inourmidst.com/  

• Walking Wounded -  

Walking wounded adalah sebuah situs konseling yang bertujuan untuk membantu 
mereka yang memerlukan bimbingan, sedang bergumul dengan masalah emosi, dan 
membutuhkan pemulihan secara rohani. Bahan-bahan yang tersedia dalam situs ini 
cukup lengkap dan dibagi menjadi sejumlah kategori yang bisa diakses dengan mudah 
melalui menu yang ada di sebelah kiri. Kita bisa menemukan berbagai artikel mulai dari 
kesehatan, pemuda, pekerjaan, aborsi, penguatan, gereja, dan masih banyak kategori 
lain yang sayang jika dilewatkan. Setiap bahan yang ada selalu diberi tautan ke artikel 
lain yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai pelengkap, mereka juga 
menyertakan tautan ke situs-situs konseling lainnya di bagian bawah halaman artikel 
yang bersangkutan. Jangan lewatkan situs yang satu ini! Selamat berselancar.  
==> http://www.walking-wounded.net/  

Jelajah Situs Umum 

• Nurani Dunia -  

Yayasan Nurani Dunia merupakan yayasan nonprofit yang memiliki beban untuk 
meringankan penderitaan para korban bencana alam di Indonesia. Mereka menggalang 
dana dari beberapa sponsor untuk melakukan aksi- aksi kemanusiaan di lokasi 
terjadinya bencana alam. Melalui situs ini, Anda bisa melihat apa saja kegiatan dan 
program-program yang telah mereka lakukan selama ini. Anda juga bisa menjadi bagian 
dari program pelayanan ini, baik sebagai donatur atau relawan yang menyumbangkan 
tenaganya secara langsung. Selain memberikan laporan kegiatan dalam bentuk artikel, 
Nurani Dunia juga memberikan gambaran kegiatannya dalam bentuk video dan 
pameran karya yang bisa dilihat dalam menu "Galeri". Silakan kunjungi situsnya untuk 
lebih mengenal yayasan ini.  

 
==> www.nuranidunia.or.id  

Get the Fresh 

Iman Kristen 
http://www.imankristen.org/ 

Terdorong oleh keprihatinannya setelah melihat kemunduran anak-anak Tuhan dalam 
mempertanggungjawabkan iman Kristennya secara rasional, Rudi Bingtjoro, sang 
pendiri, rindu untuk membangun situs diskusi yang berani bernalar, dalam arti berani 
mempertanggungjawabkan iman Kristen. Maka pada tanggal 26 Februari 2007, situs 

http://www.inourmidst.com/
http://www.walking-wounded.net/
http://www.imankristen.org/
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Iman Kristen ini pun lahir. Situs yang mengusung motto "Kuat Beriman, Berani Berpikir, 
Bebas Bertindak" ini merupakan situs forum diskusi seputar iman Kristen. Walau baru 
seumur jagung, situs ini sudah menyajikan lebih dari 50 artikel seputar teologia Kristen, 
gereja, keluarga, Alkitab, hingga khotbah dan kesaksian. Anda juga bisa mengirimkan 
artikel, mengomentari artikel, meminta dukungan doa, dan bahkan mendapatkan e-book 
gratis bila Anda menjadi anggota situs ini. Tunggu apa lagi? Sungguh suatu situs yang 
sayang dilewatkan begitu saja.  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus berubah. Oleh karena itu, 
informasi ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan pemantauan kami 
pada saat menuliskan ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• Jejak Geografer -  

Perkenalkan Anang YB, seorang sarjana sains dari Jurusan Penginderaan Jauh, 
Fakultas Geografi, UGM. Sejak tahun 2001 Anang YB telah memutuskan untuk 
menjalani profesi geografer secara "self employed" dengan mengedepankan 
pengalaman dan bekal pendidikan yang dimiliki. Di samping menuliskan 
pengalamannya sebagai geografer, beberapa tulisannya juga memiliki nilai-nilai kristiani 
dalam kehidupannya sehari-hari. Cara bertuturnya juga sangat ringan. Tak jarang 
beberapa tulisannya bisa membuat kita tersenyum jika membacanya. Sejumlah tautan 
bermanfaat juga turut disematkan di blog ini. Sebut saja, misalnya, "Akses Speedy 
GRATIS ...!, E-book Gratis!, Sst ... blog khusus CEWEK, atau Kumpulan lagu rohani.  
==> http://www.jejakgeografer.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus dimutakhirkan, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya mempunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

• METHAMORPHE  

Milis Methamorphe adalah sebuah milis yang terbuka untuk umum dan dikhususkan 
bagi mereka yang rindu untuk bertumbuh dalam kasih dan kebenaran atau meminjam 
istilah John Polkinghorne, "a truth seeking community". Metamorphe memiliki kerinduan 
untuk menjangkau jiwa-jiwa untuk mengenal Tuhan, menguatkan iman, dan 
membangun kehidupan rohani setiap orang percaya. Setiap anggota milis diharapkan 
dapat saling mengasihi dan membangun sesamanya, menjadi jembatan yang 
konstruktif dan memperkaya pengertian kita akan firman Tuhan.  
==> <METAMORPHE(at)yahoogroups.com> [berkirim pesan]  

http://www.jejakgeografer.com/
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==> <METAMORPHE-subscribe(at)yahoogroups.com> [bergabung]  
==> <METAMORPHE-owner(at)yahoogroups.com> [kontak]  

Lain-Lain 

Yang Perlu Diperhatikan Oleh Konselor 

Seorang konselor dalam pelayanannya hendaknya memerhatikan hal-hal berikut ini.  

1. Tujuan bimbingan adalah pertumbuhan rohani dan penyelesaian masalah (Kol. 
1:28).  

2. Belajar dan bertumbuh secara aktif dalam hidup Anda sendiri bersama Allah.  
3. Bekerja sama dengan proses Allah yang kreatif dalam mengubah orang yang 

dibimbing melalui pembaruan akal budi (Rm. 12:1-2).  
4. Mendengarkan untuk mengomunikasikan kasih dan perhatian serta memahami 

orang itu dan sifat masalahnya.  
5. Pengajaran yang meliputi koreksi, didikan, dan juga mengomunikasikan cara-

cara Allah (2Tim. 3:16-4:).  
6. Mengasihi dan menerima orang itu sebagai orang yang berharga bagi Allah (Yoh. 

15:12).  
7. Membangun, yang meliputi menumbuhkan orang itu dalam Tuhan, menguatkan 

iman dan kepercayaannya kepada Allah, dan memperluas konsepnya tentang 
Tuhan (Ef. 4:12,16,29).  

8. Membimbing, menasihati, atau menyarankan suatu kebijaksananan atau rencana 
tindakan atau tingkah laku menurut prinsip-prinsip alkitabiah.  

9. Menyarankan cara-cara untuk menerapkan kitab suci pada setiap keadaan 
(2Tim. 3:16-17).  

10. Melatih kesabaran; karena masalah-masalah yang telah berkembang dan 
berlangsung bertahun-tahun mungkin akan memakan waktu lama untuk 
diselesaikan (Ef. 4:1-2).  

11. Memercayakan karya penyembuhan dan pengubahan yang sesungguhnya 
kepada Allah.  

12. Mendorong orang yang dibimbing untuk bekerja sama dengan Allah dalam 
proses penyembuhan.  

13. Bersikap objektif tanpa kehilangan belas kasih.  
14. Menentukan bidang pertumbuhan dalam rencana dan waktu Allah bagi orang 

yang dibimbing.  
15. Menghibur orang dalam penderitaan; menguatkan dan memberikan 

pengharapan dengan penghiburan untuk meringankan kesedihan dan kesusahan 
seseorang, namun harus waspada terhadap bahaya akan sikap simpati yang 
berlebihan; tidak membiarkan diri terseret oleh arus pederitaan atau mengasihani 
seseorang yang sedang merana dalam keadaannya (2Kor. 1:4).  

16. Melihat tujuan rohani bagi orang yang dibimbing dan menolongnya untuk maju ke 
tujuan itu tanpa memaksakan suatu bentuk legalisme.  

17. Memelihara sikap rendah hati.  
18. Berdoa secara konsisten dan terus-menerus.  

http://alkitab.mobi/?Kol.+1%3A28
http://alkitab.mobi/?Kol.+1%3A28
http://alkitab.mobi/?Rm.+12%3A1-2
http://alkitab.mobi/?2Tim.+3%3A16-4%3A
http://alkitab.mobi/?Yoh.+15%3A12
http://alkitab.mobi/?Yoh.+15%3A12
http://alkitab.mobi/?Ef.+4%3A12%2C16%2C29
http://alkitab.mobi/?2Tim.+3%3A16-17
http://alkitab.mobi/?Ef.+4%3A1-2
http://alkitab.mobi/?2Kor.+1%3A4
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19. Memercayai janji-janji Allah dan kesetiaan-Nya untuk mengatasi pencobaan dari 
keputusasaan.  

20. Memberikan semua pujian dan kemuliaan kepada Allah atas karya-Nya dalam 
mengubah seseorang yang dibimbing.  

Diambil dan diedit seperlunya dari: Judul buku  : Bimbingan Berdasarkan Firman Allah 
Judul artikel  : Suatu Rencana Bimbingan dalam Gereja Anda Penulis  : Martin dan 
Deidre Bobgan Penerbit  : Yayasan Kalam Hidup, Bandung 1996 Halaman  : 254 256 
Dipublikasikan di: e-Konsel, Edisi 122/2006 URL  : http://www.sabda.org/publikasi/e-
konsel/122/  

Topik 

ICW Edisi 1089 akan mengulas situs-situs doa.  

Bagi Anda yang memiliki informasi atau mengelola situs atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi tentang doa, baik dari dalam maupun luar negeri, silakan 
mengirimkan info atau ulasannya kepada Redaksi ICW ke alamat: < staf-
icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/122/
http://www.sabda.org/publikasi/e-konsel/122/
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ICW 1089/Juli/2007: Doa  
Salam Kasih  

Doa adalah napas hidup orang Kristen. Kami yakin Anda tidak asing dengan kalimat 
tersebut. Bagi orang Kristen, doa adalah sebuah kebutuhan rohani yang sangat penting, 
seperti udara yang kita hirup setiap harinya. Pada edisi 1089 ini, kami mengajak 
pembaca sekalian untuk lebih mendalami makna dan arti doa.  

Situs yang disajikan kali ini kebanyakan berisi tentang bagaimana berdoa yang benar 
dan membangun hubungan yang intim dengan Tuhan melalui doa. Anda yang 
merindukan terciptanya pemulihan bangsa Indonesia, jangan lewatkan kolom Ulasan. 
Kiranya sajian kami ini menjadi berkat bagi kehidupan doa dan meningkatkan hubungan 
intim Anda dengan Tuhan.  

Teriring salam dan doa,  

Pimpinan redaksi ICW, 
Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• Harvest Prayer -  

Selamat datang di Harvest Prayer Network, sebuah situs yang dibuat untuk memenuhi 
kebutuhan jemaat IFGF GISI (International Full Gospel Fellowship Gereja Injil Seutuh 
Internasional) yang berada di seluruh dunia. Walaupun situs ini diperuntukkan bagi 
jemaat IFGF GISI, Anda diperbolehkan mengunjunginya. Akan tetapi, untuk menikmati 
semua fasilitas yang disediakan oleh situs ini, Anda harus mendaftar terlebih dahulu. 
Dengan mendaftar, Anda juga bisa meramaikan forum di Harvets Prayer, apalagi saat 
ini forumnya masih terkesan "sepi" pengunjung. Situs ini juga menyediakan halaman 
berbahasa Inggris mengingat tujuan berdirinya situs ini adalah sebagai wadah bagi 
jemaat yang berada di seluruh dunia. Silakan mengunjungi situs ini.  
==> http://www.ifgfgisi.org/HPN/  

• Jesus In Life -  

Anda rindu untuk berdoa dengan saudara-saudara seiman dalam gerakan rantai doa? 
Anda bisa bergabung dengan Jesus In Life (JIL) dan terlibat dalam gerakan ini. Berikut 
adalah mekanisme rantai doa dalam JIL.  

• Doa bersama dilakukan sekali setiap minggu pada hari Sabtu mulai pukul 22.00 
WIB (jika antar negara, waktu dapat disesuaikan)  

• Doa dilakukan di rumah masing-masing (atau di mana pun peserta berada pada 
saat itu)  

• Peserta pertama memulai doa pada pukul 22.00 dan jika sudah selesai, peserta 
pertama memberi tanda (berupa telepon, sms, ataupun misscall) pada peserta 
kedua supaya peserta kedua melanjutkan doanya, demikian seterusnya sampai 
peserta terakhir kembali memberi tanda pada peserta pertama sehingga 
membentuk rantai (melingkar dan tak terputus).  

• Setiap minggu, pokok doa untuk minggu berikutnya ditentukan bersama-sama 
(koordinator yang akan mendistribusikan pokok doa mingguan kepada seluruh 
peserta)  

Dengan berkunjung ke situs JIL ini, Anda dapat berinteraksi dengan koordinator dan 
anggota JIL lainnya. Manfaatkan saja forum yang telah mereka sediakan di sana. Tidak 
hanya ruang diskusi yang berhubungan dengan doa, forum ini juga membuka ruang 
bagi Anda yang ingin berbagi cerita tentang puisi, cerpen, pantun, komik/kartun, 
lagu/musik, dan hobi. Mari bergabung dan menjadi bagian dari sebuah komunitas rantai 
doa di internet.  
==> http://www.jesusinlife.com/  

• Kita Doain Yuk! -  

Saat sedang mengalami masalah, doa adalah penguat kita. Doa bak napas kehidupan 
bagi orang percaya, yang senantiasa akan selalu menguatkan segala kerapuhan atau 

http://www.ifgfgisi.org/HPN/
http://www.jesusinlife.com/
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menjadi tempat berbagi kebahagiaan Anda kepada Allah. Melalui situs ini, Anda dapat 
menaikkan doa pribadi, ucapan syukur dengan memostingnya di tempat yang sudah 
disediakan. Anda juga dapat sekaligus berdoa bagi rekan-rekan yang menjadi 
pengunjung situs ini. Banyaknya tautan ke situs Kristen juga semakin membantu Anda 
dalam menjelajahi situs-situs Kristen lainya.  

Meskipun tampilannya sederhana, situs yang mengusung slogan PUSH (Praying Until 
Something Happen) ini membantu kita untuk saling terbeban dalam mendoakan rekan-
rekan seiman yang perlu kita dukung dalam doa. Adapun ayat yang mendasari situs ini 
adalah Matius 18:18-20, yang tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita: "Sebab di mana 
dua atau tiga orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah 
mereka" (Matius 18:20). Ayo manfaatkan keberadaan situs ini. Selain untuk menaikkan 
doa-doa Anda, penjelajahan Anda ke situs-situs lain akan semakin dimudahkan karena 
banyaknya tautan yang sayang jika Anda lewatkan.  
==> http://www.kitadoainyuk.com/  

• Teman Doa  

Situs yang dibangun pada 8 September 2005 ini bertujuan untuk memperkenalkan 
Tuhan Yesus pada mereka yang belum percaya, sekaligus menguatkan setiap orang 
percaya. Anda bisa mengirimkan permohonan doa Anda dengan mudah melalui web, e-
mail, maupun sms. Selain itu, Anda juga bisa ikut mendoakan saudara-saudara kita 
yang sedang dalam pergumulan. Daftar permohonan doa itu dapat dilihat di menu 
"Permohonan Doa".  

Dalam Teman Doa, Anda bisa membaca delapan belas renungan serta mengirimkan 
curhat dan kesaksian melalui formulir yang telah disediakan. Setiap curhat dan 
kesaksian yang dikirimkan akan ditindak lanjuti secara langsung oleh Admin Teman 
Doa. Jika kebetulan sedang mencari referensi Alkitab yang berasal dari beberapa 
terjemahan, Anda akan menemukan Alkitab dari berbagai versi dalam situs ini. Silakan 
Anda kunjungi situs ini dan rasakan kuasa doa melalui situs ini.  
==> http://www.temandoa.com/  

Jelajah Situs Manca 

• All About Prayer  

All about prayer adalah sebuah situs yang menyajikan berbagai artikel mengenai doa 
dan kuasanya dalam hidup orang Kristen. Artikel yang ada dibagi menjadi tiga bagian: 
terdapat 10 artikel dalam kategori "What is Prayer?", 10 artikel dalam kategori "Prayers 
for Life", dan 10 artikel dalam kategori "Hearing From God". Artikel-artikel yang tersaji 
dibahas secara rinci disertai dengan ayat-ayat Alkitab sebagai pendukungnya. 
Pengaturan artikel dalam situs ini sangat rapi dan teratur sehingga memudahkan Anda 
untuk mencari artikel yang Anda cari. Setiap artikel yang Anda buka ditautkan dengan 
artikel lain yang berhubungan satu dengan yang lain dan terus diperbaharui. Selain itu, 
di sini juga tersedia situs berbahasa Belanda bagi Anda yang mengerti atau sekadar 

http://alkitab.mobi/?Matius+18%3A18-20
http://alkitab.mobi/?Matius+18%3A20
http://www.kitadoainyuk.com/
http://www.temandoa.com/
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ingin tahu.  
==> http://www.allaboutprayer.org/  

• Talk 2 God  

Pernahkah Anda berpikir bagaimana mengajarkan anak Anda berdoa dan memiliki 
kerinduan untuk berhubungan secara pribadi dengan Tuhan? Anda bisa 
memperlihatkan situs yang diperuntukkan bagi anak-anak ini pada mereka. Situs ini 
sangat sederhana sehingga mudah dioperasikan oleh anak-anak. Terlebih lagi, situs ini 
tidak menggunakan banyak perintah yang membingungkan mereka, situs ini hanya 
menggunakan tombol "back" dan "continue". Tampilan warna dan desainnya yang 
menarik tentu akan membuat anak Anda betah di depan layar komputer.  

Selain berdoa bagi dirinya sendiri, anak-anak juga diajarkan untuk mendoakan teman-
teman mereka atau orang yang mereka sayangi. Situs ini juga memberikan renungan 
harian bagi anak-anak. Adapun renungan itu disajikan secara singkat. Setelah 
membaca renungan, anak-anak akan mendapatkan pertanyaan pendek tentang 
renungan yang mereka baca. Anda dapat juga membacakannya bagi mereka sebelum 
mereka tidur. Jangan lupa sertakan juga dengan pertanyaan yang harus mereka jawab.  
==> http://www.catholicireland.net/talk2god/  

• Prayer Guide  

Prayer Guide adalah sebuah situs yang didirikan oleh The Teal Trust, sebuah yayasan 
di Inggris yang bertujuan untuk menguatkan para pemimpin Kristen dengan 
menyediakan bahan-bahan seputar doa secara tersambung dan sumber-sumber 
lainnya. Dalam situs Prayer Guide ini, Anda akan menemukan lebih dari seratus 
jawaban untuk pertanyaan-pertanyaan Anda seputar doa. Misalnya, Anda bisa 
menemukan pertanyaan tentang bagaimana mendorong anak untuk berdoa, bagaimana 
mengefektifkan sebuah persekutuan doa, atau pertanyaan tentang di mana kita bisa 
mendapatkan layanan doa secara tersambung? Jika Anda mengalami kesulitan, 
cobalah membuka "Site Map", penggolongan artikelnya akan membantu Anda 
menemukan pertanyaan yang Anda cari. Dalam situs ini, Anda tidak hanya akan 
menemukan artikel-artikel saja, tapi juga resensi-resensi buku tentang doa dan tautan 
ke situs-situs lain yang berhubungan dengan doa. Silakan berkunjung dan perkaya 
pengetahuan Anda tentang doa.  
==> http://www.prayerguide.org.uk/  

Jelajah Situs Umum 

• WALHI  

WALHI adalah sebuah yayasan yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan hidup 
yang sekarang ini mulai rusak. Dalam situs resminya ini, Anda diajak untuk lebih 
mengenal dan meningkatkan rasa kepedulian terhadap lingkungan hidup kita. Anda 
bisa membaca banyak artikel perihal lingkungan maupun mengetahui kegiatan apa saja 

http://www.allaboutprayer.org/
http://www.catholicireland.net/talk2god/
http://www.prayerguide.org.uk/
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yang telah dilakukan oleh WALHI hingga saat ini. Bagi Anda yang ingin mengikuti 
perkembangan terbaru yang dicapai oleh WALHI, Anda dapat mengikuti publikasi 
elektronik "WALHI terkini". Anda bisa mengikuti berbagai perkembangan kampanye 
dalam menu Kampanye Terkini, siaran pers keluaran WALHI dalam menu Info Media 
Terbaru, serta undangan/pengumuman mengenai berbagai kegiatan/event dalam menu 
Kegiatan Terbaru WALHI. WALHI juga menjual buku-buku menarik secara tersambung 
yang bisa dilihat di menu Kedai Hijau sebagai salah satu cara untuk mendukung 
kampanye mereka. Dengan WALHI, kita bisa mengenal lingkungan hidup lebih dalam 
lagi dan melestarikannya bersama-sama.  
==> http://www.walhi.or.id/  

Get the Fresh 

Jodoh Kristen 
http://www.jodohkristen.net/ 

Jodoh Kristen adalah sebuah situs kencan Kristen yang baru saja diluncurkan pada 
tanggal 30 Mei 2007. Tujuannya adalah membuka kesempatan bagi orang-orang 
Kristen Indonesia untuk bertemu dengan teman-teman baru dan mungkin calon istri 
atau suami mereka, sembari membagikan pemikiran tentang kehidupan dan iman. 
Melalui Jodoh Kristen, Anda juga bisa menjalin persahabatan dan persekutuan Kristen 
teman untuk belajar Alkitab atau berdoa sehingga setiap orang yang memiliki hubungan 
secara pribadi dengan Yesus Kristus dan percaya bahwa Dia adalah Anak Allah boleh 
bergabung dengan Jodoh Kristen. Penanggung jawab Jodoh Kristen adalah orang yang 
memiliki pengalaman praktis selama bertahun-tahun dalam mengelola situs kencan 
Kristen internasional dan dikelola oleh staf Kristen yang telah lahir baru. Meski 
demikian, para pendaftar tidak langsung menjadi anggota karena Jodoh Kristen akan 
melakukan peninjauan atau seleksi terlebih dahulu untuk memastikan bahwa calon 
anggota tersebut adalah benar-benar orang Kristen yang berkomitmen. Hal ini 
dituangkan dalam beberapa pertanyaan di formulir pendaftaran. Mari kita berkunjung 
dan berbagi kasih di Jodoh Kristen, bisa jadi Tuhan mempertemukan kita dengan tulang 
rusuk yang hilang melalui Jodoh Kristen.  

Redaksi: 
Dunia internet adalah dunia dinamis yang terus berubah. Oleh karena itu, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan pemantauan kami pada saat 
menuliskan ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• My Life in The Bottle  

"My Life in The Bottle" ini adalah blog milik seorang pria kelahiran tahun 1975 bernama 
Leonardi. Sebagai seorang Kristen yang bertobat pada tahun 1993, tulisan-tulisannya 
merupakan hasil perenungannya tentang hidup dan bagaimana menjalani kehidupan 

http://www.walhi.or.id/
http://www.jodohkristen.net/
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bersama dengan Yesus. Tulisan-tulisan Leonardi dibagi menjadi dua kategori, yaitu 
renungan dan artikel. Anda bisa membongkar arsip "My Life in The Bottle" yang telah 
ada sejak Januari 2005. Anda juga bisa mengunjungi dua situs lain yang turut ditautkan 
pada halaman blognya ini. Silakan berkunjung dan dapatkan berkat tersendiri melalui 
blog ini.  
==> http://leonardi.wordpress.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus dimutakhirkan, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya mempunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Publikasi 

Doa Satu Menit  

Kesibukan kita sehari-hari sering membuat kita lupa untuk berdoa dan menjalin 
keintiman dengan Tuhan. Oleh sebab itu, Doa Satu Menit, dengan moto "One Minute for 
God", ingin mengajak siapa saja untuk meluangkan satu menit dalam sehari untuk 
berdoa.  

Visi Doa Satu Menit adalah untuk mengajak setiap anggota untuk bertekun di dalam 
doa, di mana setiap harinya mereka didorong untuk memanjatkan doa singkat bersama-
sama dengan pokok doa yang berbeda-beda. Sedangkan misinya adalah untuk saling 
mendukung, membangun, dan menguatkan saudara-saudari seiman melalui doa.  

Setiap teks doa yang ditayangkan selalu dibumbui latar grafik dan musik atau lagu 
rohani yang membuatnya tampak lebih menarik bagi si penerima teks doa tersebut. 
Selain teks doa, para anggota juga dapat membaca renungan harian yang diposting 
oleh anggota-anggota lainnya sehingga mereka tidak hanya berdoa bersama saja, 
tetapi juga dapat bersama-sama merenungkan firman Tuhan setiap harinya.  

Puji Tuhan, sejak tanggal berdirinya milis Doa Satu Menit ini, Tuhan terus 
menambahkan jumlah anggota milis ini sehingga saat ini jumlah anggotanya telah 
mencapai lebih dari 2.250 orang. Cara bergabung di milis ini mudah, silahkan anda 
mengirim email ke:  
==> doa-satu-menit-subscribe(at)yahoogroups.com  

Milis Diskusi 

Dsm-Chat  

Bagi Anda yang ingin mendiskusikan artikel-artikel doa yang diposting dalam milis, 
Anda bisa mendiskusikannya dalam dsm-chat. Tidak seperti Doa Satu Menit, dsm-chat 
membuka diskusi dalam milis yang bersangkutan supaya tiap anggota dapat secara 

http://leonardi.wordpress.com/
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khusyuk berdoa dan merenungkan firman Tuhan tanpa diganggu oleh adanya e-mail 
spam, virus, dan postingan lainnya yang di luar visi dari milis Doa Satu Menit. Kedua 
milis ini didirikan oleh Robert Nio yang lebih dikenal di dunia maya dengan nama "Mang 
Ucup", dengan dibantu beberapa moderator, seperti Andy Halim, Gouw Poo Tjoan, 
Handaka Setyadi, Hilda Lionata, Lenny Klemstein, Santi Measawa, dan Dr. T. Winardi. 
Untuk bergabung dengan milis ini, Anda bisa mengirimkan e-mail ke:  
==> dsm_chat-subscribe(at)yahoogroups.com  
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Artikel:Linus Si Pencipta Linux 

Linus Torvalds dilahirkan di Helsinki, Finlandia, pada tanggal 28 Desember 1969. 
Dalam usianya yang ke-10, Linus mulai berkecimpung dalam pemprograman komputer 
dengan menggunakan komputer milik kakeknya, Commodore VIC-20. Komputing pun 
menjadi hobinya. Pada tahun 1988, Linus diterima menjadi mahasiswa di University of 
Helsinki, Finlandia. Pada tahun 1990, Linus memulai kelas pemrograman C 
pertamanya. Pada tahun 1991, Linus membeli PC pertamanya dan dia tidak puas 
dengan sistem operasi pada komputernya. Saat itu komputernya menggunakan MS-
DOS (Disk Operation System, sistem operasi buatan Microsoft), tapi Linus lebih 
cenderung untuk menggunakan sistem operasi UNIX, seperti yang digunakan pada 
komputer di unversitasnya.  

Akhirnya, dia memutuskan untuk menciptakan versi yang bisa digunakan untuk PC dari 
UNIX. Kerja keras selama berbulan-bulan menghasilkan cikal bakal dari sistem operasi 
yang dikenal dengan nama Linux, yang delapan tahun kemudian dikembangkan 
menjadi apa yang dikatakan oleh banyak pengamat sebagai ancaman bagi raksasa 
Microsoft yang sangat dikenal dengan sistem operasi Windowsnya.  

Begitu Linus berhasil menciptakan versi kasar dari Linux, dia memosting pesan dalam 
internet untuk memerkenalkan sistem barunya kepada pengguna PC yang lain. Linus 
membuat software-nya dapat diunduh secara gratis dan sebagaimana biasa dilakukan 
oleh sesama pengembang "software" pada saat itu, dia merilis "source code"-nya. Itu 
berarti bahwa semua orang yang memiliki pengetahuan tentang pemprograman 
komputer dapat memodifikasi Linux untuk disesuaikan dengan tujuan mereka masing-
masing. Linux segera memiliki banyak pendukung yang antusias karena mereka dapat 
memiliki akses ke "source code"-nya dan dapat menolong Linus untuk memerbaiki dan 
menyempurnakan software tersebut. Mengoperasikan Linux membutuhkan kecerdasan 
tehnik yang cukup sebab pengoperasiannya tidak semudah menggunakan sistem 
operasi yang lebih populer, seperti Windows, Mac milik Apple Computer, atau OS/2 
milik IBM. Namun, mengingat para pengembang sukarelawan memuji dirinya sendiri 
akan kualitas kerja kerasnya, Linux menjadi cukup dikenal dengan keungulan sebagai 
sistem yang efisien dan jarang sekali mengalami "crash".  

Linux mendapatkan kejayaannya pada akhir 1990-an ketika para kompetitor dari 
Microsoft mulai mengembangkan sistem operasi tersebut secara serius. Perusahan 
Netscape Communication, Corel, Oracle, Intel, dan perusahaan-perusahaan lain 
mengumumkan bahwa mereka berencana untuk mendukung Linux sebagai alternatif 
yang tidak mahal dari Windows. Saat skenario ini mulai terbentuk, penggemar Linux 
dan media menggambarkan Linus sebagai David yang maju melawan raksasa Bill 
Gates salah satu pendiri dan pimpinan Microsoft.  

Linus mengatakan bahwa ia tidak iri dengan kesuksesan Bill Gates atau Microsoft 
dalam bidang keuangan. Pada tahun 1999, diperkirakan tujuh juta komputer beroperasi 
dengan menggunakan Linux, masih bisa didapatkan secara gratis. Ada banyak 
perusahaan software besar yang mengumumkan rencana untuk mendukungnya. Pada 
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waktu yang sama, Linus mengambil posisi di Transmeta Corp. dan bekerja dalam 
sebuah proyek yang sangat rahasia, yang diasumsikan oleh banyak komunitas "high-
tech" sebagai proyek untuk mengembangkan beberapa "serangan" bagi kerajaan 
Microsoft di masa depan.  

Diambil dan diedit seperlunya dari:  

Situs  : e-SmartSchool  
Penulis  : tidak dicantumkan  
Alamat URL : http://www.e-smartschool.com/PNK/001/PNK0010005.asp  

Lain-Lain 

Beban dan Pemulihan untuk Bangsa Ini 

Dalam Yeremia 7:16-20, dikatakan demikian, "Tetapi engkau, janganlah berdoa untuk 
bangsa ini, janganlah sampaikan seruan permohonan dan doa untuk mereka, dan 
jangan desak Aku, sebab Aku tidak akan mendengarkan engkau. Tiadakah engkau 
melihat apa yang dilakukan mereka di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem? 
Anak-anak memungut kayu bakar, bapa-bapa menyalakan api dan perempuan-
perempuan meremas adonan untuk membuat penganan persembahan bagi ratu surga, 
dan orang mempersembahkan korban curahan kepada allah lain dengan maksud 
menyakiti hati-Ku. Hati-Kulah yang sebenarnya mereka sakiti, demikian Firman TUHAN, 
bukankah hati mereka sendiri, sehingga mereka menjadi malu? Sebab itu beginilah 
Firman Tuhan ALLAH: Sesungguhnya, murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku akan 
tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di 
padang dan ke atas hasil tanah; amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-
padam."  

Bila kita menyimak serta mengamati keadaan negara dan bangsa kita selama empat 
tahun terakhir ini, baik segi politik, sosial, ekonomi, keuangan, hukum, tatanan negara, 
dan lain sebagainya, dari hari ke hari tampaknya terlihat semakin kacau. Semua 
keadaan itu bertambah ruwet dan simpang siur. Begitu cepatnya perubahan-perubahan 
atau pergolakan besar terjadi saat ini. Kerusuhan sosial dengan mudahnya meledak di 
mana-mana. Rakyat mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Aksi kekerasan 
meningkat pesat dan merebak di berbagai tempat. Dekadensi moral dan mental 
melanda generasi muda. Sektor pendidikan juga terpengaruh oleh keadaan yang kacau. 
Ada banyak BUMN yang merugi. Usaha-usaha swasta banyak yang gulung tikar. 
Pengangguran akibat PHK terjadi di mana-mana dan jumlahnya terus meningkat. 
Diperkirakan terdapat delapan belas juta anak yang tidak memeroleh pendidikan yang 
baik, bahkan tidak bisa sekolah. Ada sekitar 44 juta orang yang belum mendapat 
pekerjaan. Terakhir, ada 38 bank yang ditutup dan kemungkinan masih ada bank 
lainnya yang bermasalah. Angka kemiskinan sudah mencapai 53,5%. Padahal bila kita 
menengok negara-negara tetangga dan negara-negara lain yang terkena dampak krisis 
moneter, seperti Filipina, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Korea yang awalnya juga 

http://www.e-smartschool.com/PNK/001/PNK0010005.asp
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mengalami krisis berat, saat ini sudah pulih, bahkan sudah sehat kembali seperti 
semula. Belum lagi kejahatan yang saat ini terjadi di mana-mana, seolah-olah rakyat 
tidak lagi takut kepada hukum. Dan yang lebih berat lagi adalah adanya 48 partai politik 
peserta pemilu 1999 yang berbeda satu dengan yang lainnya, yang masing-masing 
mempunyai instruksi, sistem, program yang tumpang tindih, dan tidak berhasil dengan 
tuntas. (Bahkan sebelumnya ada sekitar seratus enam partai politik, namun setelah 
melalui proses seleksi dan verifikasi oleh Tim 11, akhirnya 48 partai saja yang 
dinyatakan berhak untuk mengikuti pemilu 1999).  

Pada saat kami merenungkan semua keadaan di atas yang tengah terjadi di negeri kita 
Tuhan memberikan pernyataan-Nya sebagaimana tertulis dalam Yeremia 7:16-20. Ada 
satu dosa besar dan kekeliruan besar yang dilakukan bangsa ini, yaitu penyembahan 
berhala. Allah lain dijadikan sebagai guru bangsa ini, yang dimohon untuk memberi 
petunjuk, patokan, jalan keluar, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, para pengambil 
keputusan atau pemimpin negeri ini bergantung kepada ratu surga. Akibatnya, seluruh 
keputusan di negeri ini menjadi irasional, saling tumpang tindih, mengadu domba, 
mengambinghitamkan, dan tidak didengar oleh rakyat. Dan hal ini sudah mengakar kuat 
pada seluruh struktur yang ada. Lebih dari tiga puluh tahun, bangsa ini bersandar pada 
ratu surga. Ada banyak majalah, tabloid, dan media lainnya yang mengungkap masalah 
ini. Inilah yang menyakitkan hati Tuhan. Inilah yang menyebabkan murka Allah turun. 
Inilah yang membuat murka Tuhan datang atas bangsa ini. Apa yang tengah dialami 
oleh bangsa ini persis seperti yang dinyatakan dalam Yeremia 7:20, "Sebab itu 
beginilah Firman Tuhan ALLAH: 'Sesungguhnya, murka-Ku dan kehangatan amarah-Ku 
akan tercurah ke tempat ini, ke atas manusia, ke atas hewan, ke atas pohon-pohonan di 
padang dan ke atas hasil tanah; amarah itu akan menyala-nyala dengan tidak padam-
padam.'"  

Melihat kenyataan seperti ini, masih adakah jalan keluar untuk membawa bangsa ini 
terbebas dari murka Allah? ADA! Jalan dan kuncinya adalah jika hal-hal berikut ini 
terjadi.  

1. Gereja Tuhan bangkit bersatu untuk berdoa syafaat bersama memohon belas 
kasihan Bapa, memohon pengampunan kepada Bapa Surgawi untuk bangsa ini.  

2. Gereja Tuhan bangkit bersatu untuk melakukan doa peperangan, mengikat, 
melumpuhkan, dan mematahkan pemerintah-pemerintah di udara, penguasa-
penguasa di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan roh-roh jahat di 
udara (bdk. Efesus 6:12). Doa peperangan ini mutlak harus dilakukan. Dalam 
Yesaya 58:6 dikatakan, ".... belenggu-belenggu kelaliman, dan melepaskan tali-
tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan 
setiap kuk." Dengan jelas disebutkan di sini bahwa doa peperangan harus 
dilakukan dengan tujuan supaya:  

o Belenggu-belenggu kelaliman Iblis dibuka, dan  
o Tali-tali kuk dilepaskan dan dipatahkan.  

Sekarang inilah saatnya bagi para hamba Tuhan dan para pendoa 
berkonsentrasi serius pada doa peperangan untuk pemulihan bangsa ini.  

3. Gereja Tuhan merendahkan hati dan bangkit, seperti Daniel dan kawan-
kawannya yang berani membayar harga, berani menghadap raja, dan berani 

http://alkitab.mobi/?Yeremia+7%3A16-20
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http://alkitab.mobi/?Efesus+6%3A12
http://alkitab.mobi/?Yesaya+58%3A6
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menyampaikan kebenaran. Iman seperti Daniel, Sadrakh, Mesakh, dan 
Abednego ini (hamba-hamba-Nya yang mempunyai nilai, yang ada isi dalam 
hidupnya) harus ada dalam gereja Tuhan sekarang ini. Ada banyak gereja yang 
takut dan cenderung menghitung-hitung risikonya. Akan tetapi, sekaranglah 
saatnya gereja harus bangkit menjadi terang dan berani berbicara di tengah-
tengah bangsa yang terhimpit ini. Nasihat firman Allah harus keluar dari gereja 
Tuhan.  
Pdt. Daniel Alexander, seorang hamba Tuhan yang berani membayar mahal 
untuk Irian Jaya (Papua), pernah mengupas firman Allah dari Yesaya 9:5, 
khususnya perhatikanlah ayat 5b. Dalam ayat ini, dengan jelas dikatakan bahwa 
justru orang lainlah (ditulis: "namanya disebutkan orang"), orang yang tidak 
seiman, menyebut: "Yesus adalah Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa 
yang Kekal, Raja Damai". Artinya, bukan Allah yang menyebut Yesus sebagai 
Penasihat Ajaib, tetapi orang lain. Orang lain akan bisa menyebut Yesus sebagai 
Penasihat Ajaib bila gereja Tuhan berani menyampaikan kebenaran dan mau 
menjadi terang. Jika gereja Tuhan berani menyampaikan nasihat firman Allah di 
tengah-tengah bangsa ini, maka bangsa ini akan melihat bahwa ada kebenaran 
yang sejati pada gereja Tuhan.  
Pembaca yang dikasihi Tuhan, kita harus menyadari bahwa di dalam hidup kita 
ini ada Penasihat yang Ajaib. Tentang hal ini, ada baiknya jika kita membaca 
kitab Daniel pasal 1 dan 2. Dalam Daniel 2:19-23 dituliskan, "Maka rahasia itu 
disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji 
Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, 'Terpujilah nama Allah dari selama-
lamanya sampai selama-lamanya, sebab dari pada Dialah hikmat dan kekuatan! 
Dia mengubah saat dan waktu, Dia memecat raja dan mengangkat raja, Dia 
memberi hikmat kepada orang bijaksana dan pengetahuan kepada orang-orang 
yang berpengertian; Dialah yang menyingkapkan hal-hal yang tidak terduga dan 
yang tersembunyi, Dia tahu apa yang ada di dalam gelap, dan terang ada pada-
Nya. Ya, Allah nenek moyangku, kupuji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau 
mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan, dan telah memberitahukan 
kepadaku apa yang kami mohonkan kepada-Mu: Engkau telah memberitahukan 
kepada kami hal yang dipersoalkan raja.'" Kemudian dalam Daniel 2:46-49 ditulis 
seperti ini: "Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar serta menyembah Daniel; juga 
dititahkannya mempersembahkan korban dan bau-bauan kepadanya. Berkatalah 
raja kepada Daniel, 'Sesungguhnyalah, Allahmu itu Allah yang mengatasi segala 
allah dan yang berkuasa atas segala raja, dan yang menyingkapkan rahasia-
rahasia sebab engkau telah dapat menyingkapkan rahasia itu.' Lalu raja 
memuliakan Daniel: dianugerahinyalah dengan banyak pemberian yang besar, 
dan dibuatnya dia menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel dan menjadi 
kepala semua orang bijaksana di Babel. Atas permintaan Daniel, raja 
menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrakh, Mesakh, dan 
Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja."  

4. Gereja Tuhan memberikan teladan sebagaimana dinyatakan dalam 1 Petrus 4:7: 
"Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dan jadilan 
tenang, supaya kamu dapat berdoa." Dan juga dalam 1 Petrus 5:6-7: "Karena itu, 
rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu 

http://alkitab.mobi/?Yesaya+9%3A5
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ditinggikan-Nya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada-
Nya, sebab Ia yang memelihara kamu."  

5. Gereja Tuhan masuk dalam lima Gerakan Roh Allah (Yesaya 58:1-12), yaitu:  
o Gerakan doa,  
o Gerakan pujian-penyembahan,  
o Gerakan wujud kasih-peduli terhadap lingkungan,  
o Gerakan kesatuan tubuh Kristus, dan  
o Gerakan misi dengan lima jawatan yang telah ditetapkan oleh Tuhan  

Diambil dan diedit seperlunya dari:  

Judul buku  : Sekolah Doa  
Judul artikel : Beban dan Pemulihan untuk Bangsa Ini  
Penulis  : J.H. Gondowijoyo  
Penerbit  : Yayasan ANDI, Yogyakarta 2002  
Halaman  : 200 205  

Topik 

• TOPIK= EDISI 1090  

ICW Edisi 1090 akan mengulas tentang Situs Sekolah Minggu  

Bagi Anda yang memiliki informasi atau mengelola situs atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi tentang sekolah minggu, baik dari dalam maupun luar negeri, 
silakan mengirimkan info atau ulasannya ke Redaksi ICW melalui e-mail di alamat:  

< icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+58%3A1-12
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ICW 1090/Agustus/2007: Sekolah Minggu  
Salam Kasih  

Shalom para pelanggan ICW tercinta,  

Kembali redaksi ICW menyapa Anda melalui edisi 1090. Kali ini, kami memberikan 
sajian khusus bagi para pelayan anak dan guru sekolah minggu. Karena sekolah 
minggu menjadi salah satu tempat di mana anak-anak belajar mengenal Allah dan 
firman-Nya, tentulah tugas pelayan dan guru sekolah minggu tidak mudah. Dasar dan 
persiapan yang matang tentu dibutuhkan.  

Berikut beberapa situs yang dapat menjadi referensi bagi Anda para guru sekolah 
minggu untuk membekali diri dalam melakukan pelayanan yang lebih baik lagi. Ada 
situs yang memberikan kurikulum, materi, tips-tips, permainan, aktivitas, hingga 
gambar-gambar peraga untuk diunduh dengan mudah. Anda akan menemukan semua 
hal yang Anda perlukan untuk membuat anak-anak tetap betah duduk mendengarkan 
Anda sehingga firman Tuhan bisa disampaikan dengan baik dan dimengerti oleh 
mereka. Silakan menjelajahi sendiri satu persatu dan memperkaya diri Anda sehingga 
menjadi berkat bagi setiap anak layan Anda.  

Teriring salam dan doa,  
Pimpinan redaksi ICW  
Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• PEPAK  

Situs ini bisa dikatakan sebagai situs yang penyedia bahan sekolah minggu terbesar. 
Hingga ulasan ini disusun, terdapat 1.312 tulisan bermanfaat bagi para pelayan anak. 
Bahan-bahan tersebut tersaji berdasarkan topik dan tipe bahan, baik artikel, tips, bahan 
pelajaran, maupun informasi lain yang dapat digunakan para pelayan anak untuk 
mengembangkan keterampilan dan pengetahuan.  

Situs ini turut menyediakan sejumlah fasilitas. Sebuah mesin pencari yang tersemat di 
sini akan menolong Anda untuk menemukan bahan yang Anda perlukan. Selain itu, ada 
pula formulir-formulir khusus bagi Anda yang hendak berpartisipasi dengan mengirim 
artikel Anda, atau hanya sekadar menginformasikan berbagai kegiatan seputar 
pelayanan anak. Bagi yang hendak mendaftar untuk berlangganan e-BinaAnak, silakan 
memanfaatkan pendaftaran secara tersambung di situs ini. (YPA)  
==> http://pepak.sabda.org/  

• Bible-Stories  

Tidak sedikit yang memandang sebelah mata pelayanan guru sekolah minggu. Padahal 
guru sekolah minggu memiliki peran dan tanggung jawab yang besar dalam 
mengenalkan Yesus pada anak-anak sejak dini. Karena itu, seorang guru sekolah 
minggu pun harus melakukan pelayannya dengan sebaik-baiknya. Cara yang biasa 
dipakai oleh guru sekolah minggu adalah menyampaikan cerita Alkitab pada anak-anak 
sekolah minggu. Nah, jika Anda bingung cerita apa yang hendak disampaikan, situs 
Bible-Stories dapat membantu Anda. Situs ini menyediakan cerita Alkitab, yang terdiri 
atas 26 cerita dari Alkitab Perjanjian Lama dan 23 cerita dari Alkitab Perjanjian Baru. Di 
sini juga tersedia bahan mengajar sekolah minggu yang selalu ditambah setiap hari 
Rabu. Bila Anda juga ingin menambah kreativitas anak didik Anda dengan aktivitas, 
arahkan kursor ke menu "Lembar Mewarnai". Silakan mengeklik gambar untuk 
mencetaknya. Sangat mudah, bukan? Semua bahan yang tersedia di situs ini dapat 
dipakai dan didistribusikan ulang, tentunya bukan untuk tujuan komersial. Anda hanya 
perlu mencantumkan alamat situs ini. Jika ingin berpartisipasi, kirim saja artikel, saran, 
dan kritik ke alamat webmaster. Selengkapnya, silakan menjelajah sendiri dan 
membagikan berkat kepada anak-anak di sekolah minggu dengan memanfaatkan situs 
ini.(YPA)  
==> http://www.bible-stories.net/Bible%20stories%20indo%20ver/index.php  

• e-BinaGuru -  

Situs e-BinaGuru juga dapat Anda manfaatkan sebagai salah satu sumber acuan untuk 
mendapatkan bahan-bahan seputar sekolah minggu. Situs ini berawal dari sebuah milis 
diskusi e-BinaGuru yang bertujuan sebagai sarana untuk saling memperlengkapi para 
guru sekolah minggu, sekaligus berbagi ide dan pengalaman melayani anak-anak. Situs 
e-BinaGuru ini pun didedikasikan untuk para pelayan anak dan segala aktivitas sekolah 

http://pepak.sabda.org/
http://www.bible-stories.net/Bible%20stories%20indo%20ver/index.php
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minggu sebagai dasar bagi anak-anak untuk menjadi generasi Kristus yang 
berkemenangan. Melalui situs ini, Anda dapat membaca berbagai sajian bahan sekolah 
minggu berupa artikel dan permainan. Setiap bahan dapat Anda akses tanpa terlebih 
dahulu menjadi anggota situs ini. Tersedia pula bahan alat peraga yang bisa diunduh 
dengan mudah. Namun sayang, fasilitas mesin pencari untuk memudahkan pengunjung 
menemukan bahan yang mereka cari dalam situs ini tidak tersedia. Beberapa kolom 
dalam tampilan menu juga tampak belum terisi bahan. Walaupun memiliki beberapa 
kekurangan, secara keseluruhan situs ini tetap layak untuk dikunjungi dan dijadikan 
acuan bagi Anda para guru sekolah minggu. (YPA)  
==> http://www.geocities.com/bina_guru/  

• Sekolah Minggu  

Situs yang satu ini juga menyediakan bahan-bahan yang diperlukan guru sekolah 
minggu. Dengan tampilan dan navigasi yang sederhana, Anda dapat membaca 
berbagai artikel, bahan mengajar, permainan, dan aktivitas sekolah minggu yang tersaji. 
Disediakan pula fasilitas pencarian untuk memudahkan Anda dalam menemukan bahan 
yang dibutuhkan. Bagi para guru sekolah minggu, partisipasi Anda dinanti dengan 
mengirim artikel dan permainan yang berhubungan dengan sekolah minggu. Anda juga 
bisa mengirim pertanyaan dan saran kepada pengelola situs jika masih ada hal yang 
mengganjal atau tidak dimengerti seputar situs ini. Fasilitas "polling" juga disediakan 
untuk memberikan penilaian terhadap situs ini. Namun, agar dapat menikmati semua 
fasilitas yang tersedia dengan leluasa, Anda harus mendaftar menjadi anggota terlebih 
dahulu. Dengan jumlah bahan yang dimiliki, situs ini merupakan salah satu situs 
sekolah minggu yang layak Anda jadikan referensi. Selamat berkunjung. (YPA)  
==> http://sekolah-minggu.net/  

Jelajah Situs Manca 

• Christians Unite Kids  

Jika Anda kesulitan dalam mencari bahan-bahan Kristen untuk anak-anak Anda, situs 
Christians Unite Kids dapat membantu Anda. Situs yang dibangun oleh pasutri dan 
bermarkas di Thornhill, Ontario ini menyediakan berbagai bahan yang akan membantu 
anak-anak Anda mempelajari Alkitab sambil bermain dan berkreasi. Berbagai bahan 
yang tersedia di menu anak-anak itu dapat Anda nikmati secara gratis dan tanpa harus 
terlebih dulu mendaftar menjadi anggota. Pada menu "Bible Stories" misalnya, saat 
Anda mengeklik menu itu, Anda akan menemui cerita-cerita Alkitab yang digolongkan 
menjadi beberapa kategori, lengkap dengan gambar yang mewakili cerita Alkitab itu. 
Ada juga menu "Animals of The Bible" yang berisikan cerita-cerita mengenai binatang 
yang disebutkan dalam Alkitab, juga lengkap dengan gambar binatangnya dan ayat 
Alkitab yang menyebutkan binatang tersebut. Yang lebih menarik, anak-anak juga bisa 
bermain sambil belajar Alkitab dalam situs ini dengan mengeklik menu "Bible Word 
Scramble" atau "Bible Slide Puzzles". Namun, komputer Anda harus dilengkapi dengan 
program Java untuk dapat melakukan permainan-permainan yang ada di menu 
tersebut. Jika Anda belum memilikinya, situs ini menyediakan tautan di mana Anda 

http://www.geocities.com/bina_guru/
http://sekolah-minggu.net/
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dapat mengunduh program tersebut, dan link itu dapat Anda temukan pada bagian 
instruksi tentang bagaimana Anda melakukan permainan-permainan itu.  

Situs yang merupakan bagian dari situs Christians Unite situs untuk seluruh keluarga ini 
juga menyediakan fasilitas berlangganan publikasi yang diterbitkan oleh situs ini secara 
gratis. Selain itu, tersedia pula tautan ke semua bahan yang dimiliki Christian Unite. 
Sayangnya, situs ini tersaji hanya dalam bahasa Inggris. Meski begitu, situs ini layak 
untuk dikunjungi karena fasilitas-fasilitas menarik yang disediakan. Segera kunjungi 
situs ini dan dapatkan berkat melaluinya. (DP)  
==> http://kids.christiansunite.com/  

• e-Bible Teacher  

Tujuan guru sekolah minggu dalam pelayanannya adalah membawa anak sekolah 
minggu datang kepada Juruselamat dan menjadi pelaku-pelaku firman-Nya. Tugas dan 
tanggung jawab yang tidak bisa dibilang mudah dan sepele. Dalam pelayanannya di 
sekolah minggu, selain menyatakan kebenaran dalam setiap perkataan dan tingkah 
laku sebagai teladan bagi anak didiknya, guru sekolah minggu juga harus membekali 
diri dengan pengetahuan dan keterampilan. Selain itu, kreativitas harus dimiliki agar 
anak didiknya tertarik dengan setiap pengajaran yang diberikan. Karena itu, diperlukan 
sumber bahan yang mendukung mereka sebagai guru sekolah minggu. Situs eBible 
Teacher, khususnya bagian Sunday School Source dapat menjadi salah satu rujukan 
bagi Anda.  

Melihat sajian berupa pelajaran-pelajaran Alkitab, berbagai bahan mengajar dan 
permainan, lagu-lagu, tips mengajar, situs ini sayang jika tidak Anda kunjungi. Bahkan 
jika Anda ingin membuat sendiri kurikulum sekolah minggu, bermacam ide dapat 
ditemukan dalam situs ini. Kertas kerja, materi lainnya untuk anak layan Anda juga 
tersedia di sini. Bahan-bahan dalam situs ini juga sering diperbarui sehingga menjadi 
nilai tambah tersendiri bagi situs ini. Anda juga dapat berlangganan publikasi yang ada 
dan mengontak redaksi untuk mengirim pertanyaan-pertanyaan Anda. Selamat 
berkunjung. (PAY)  
==> http://www.ebibleteacher.com/children/  

• Kids Sunday School -  

Anak-anak sekolah minggu hendaknya tidak diajar secara asal. Persiapan yang matang 
harus dilakukan sehingga proses belajar mengajar bisa lebih berarti. Mengajar anak 
sekolah minggu jelas menuntut kreativitas yang lebih, baik dalam penguasaan metode 
mengajar, bahan pendukung, sampai pengaturan kelas itu sendiri. Untuk itu, menggali 
kemampuan dalam mendukung kegiatan mengajar anak sekolah minggu harus terus 
dilakukan oleh pelayan sekolah minggu.  

Kehadiran situs Kids Sunday School kiranya dapat menjadi pilihan Anda sebagai bahan 
referensi mengajar yang mendukung pelayanan anak Anda. Situs ini pertama kali hadir 
pada tahun 2000 dengan diprakarsai oleh tiga orang, yaitu Mike, Craig, Len, dan 

http://kids.christiansunite.com/
http://www.ebibleteacher.com/children/


ICW 2007 
 

97 
 

dibantu oleh beberapa sukarelawan. Situs dengan dua versi bahasa ini Inggris dan 
Spanyol menyediakan berbagai bahan mengajar yang dibedakan berdasarkan kategori 
usia dan berdasarkan kurikulum terbaru setiap tahunnya. Bahan-bahan yang bisa Anda 
dapatkan meliputi pelajaran sekolah minggu, permainan yang menarik, berbagai 
macam drama, dan lagu-lagu sekolah minggu. Disediakan pula fasilitas untuk saling 
berbagi antar pelayan anak di menu "Outreach Ministry"; sampai saat ini, 110 negara 
yang memunyai keterpanggilan dalam pelayanan anak, telah bergabung. Segera 
dapatkan berkat dan buatlah sekolah minggu Anda menyenangkan dan semakin berarti. 
(KDL)  

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

Jelajah Situs Umum 

• The Toy Maker  

Zaman sekarang terdapat banyak permainan yang dijual dan ditawarkan di toko, namun 
apakah semua permainan itu baik dan mendidik bagi anak Anda? Mari mengajak anak 
Anda membuat mainannya sendiri dan menjadi lebih kreatif melalui situs The Toy 
Maker. Di salah satu menunya, yaitu Free Toys, situs ini menawarkan permainan 
dengan bahan dasar kertas yang mudah dibuat, aman, dan gratis. Anda hanya perlu 
mengunduh pola yang telah tersedia kemudian mencetaknya dan membimbing anak 
Anda membuat mainan yang diinginkannya. Anak Anda juga bisa memilih sendiri 
mainan yang mereka inginkan. Selain membuat mainan dari kertas yang aman, anak-
anak juga dilatih untuk lebih kreatif lagi dengan membuat mainan mereka sendiri. 
Kebanyakan pola tersedia dalam format PDF. Apabila Anda tidak memiliki program 
Adobe PDF Reader, situs ini juga menyediakan tautan untuk mengunduh program 
Adobe PDF Reader secara gratis. Tersedia juga jenis mainan lainnya yang tersedia di 
setiap menu di situs ini yang bisa diakses tanpa terlebih dahulu menjadi anggota. Meski 
begitu, berbagai mainan yang ditawarkan tidak semuanya gratis. (YPA)  

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

Get the Fresh 

Suara Agape 
http://www.suaraagape.org/ 

Suara Agape adalah situs resmi milik Gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega 
Jemaat Ngesrep Semarang yang beralamat di Jl. Prof. Soedarto 50 Ngesrep, 
Semarang. Situs ini menyajikan banyak artikel rohani yang menarik dan bisa 
menambah pemahaman kita tentang firman Tuhan. Sampai saat ini, telah tersedia 33 
artikel yang bisa Anda baca secara tersambung, diunduh dalam bentuk PDF, dicetak 

http://www.kidssundayschool.com/
http://www.thetoymaker.com/
http://www.suaraagape.org/
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langsung, atau mengirimkannya melalui e-mail kepada teman Anda. Tidak hanya 
membaca artikel, Anda juga bisa mendengarkan khotbah Pendeta Henoch Edi H, S.Th., 
M.Th. pendeta GBT Kristus Alfa Omega secara tersambung dengan mengarahkan 
kursor Anda ke menu "Audio". Jika Anda ingin melakukan penyegaran sejenak, arahkan 
kursor Anda ke menu "Games" dan nikmati permainan yang ditawarkan. Kita juga bisa 
mendaftarkan diri sebagai anggota untuk ikut meramaikan forum yang tersedia. 
Walaupun Suara Agape merupakan situs yang terhitung baru, mereka berusaha 
menyajikan beragam menu untuk memenuhi kebutuhan para pengguna internet yang 
mengunjungi situs ini. Mari kita dapatkan berkat melalui Suara Agape. (YPA)  

Redaksi: 
Dunia internet adalah dunia dinamis yang terus berubah. Oleh karena itu, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan pemantauan kami pada saat 
menuliskan ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• Ruma Metmet  

Perkenalannya dengan Friendster pada bulan Februari 2006 telah membuat Daniel 
Harahap terus aktif menulis blog hingga saat ini. Dari sekian banyak tulisannya, kita 
akan menemukan dua kategori yang khusus berisi tulisan-tulisan tentang sekolah 
minggu, yaitu Sekolah Minggu dan Diskusi Sekolah Minggu. Dalam kategori Sekolah 
Minggu, kita akan menemukan hasil pemikirannya tentang sekolah minggu dalam 
bentuk artikel, sedangkan dalam kategori Diskusi Sekolah Minggu, kita akan 
menemukan tanya-jawab seputar sekolah minggu. Banyak pertanyaan menarik yang 
akan kita temukan di sana, antara lain "Bagaimanakah pakaian guru SM yang pantas 
digunakan ketika mengajar?", "Mengapa anak-anak sangat mudah buyar 
konsentrasinya?", dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sangat membantu dalam 
pelayanan sekolah minggu. Pertanyaan-pertanyaan ini dikumpulkan oleh Daniel 
Harahap dari khotbah sekolah minggu, lokakarya, seminar sekolah minggu, dan 
sebagian lagi adalah kiriman lewat e-mail atau "message Friendster". Blog ini bisa 
menjadi salah satu sumber bahan untuk membekali diri Anda, para guru sekolah 
minggu, agar dapat melayani dengan lebih maksimal. Selamat berkunjung. (YPA)  
==> http://danielharahap.blogs.friendster.com/my_blog/  
==> http://danielharahap.blogs.friendster.com/my_blog/sekolah_minggu/index.html  
==> 
http://danielharahap.blogs.friendster.com/my_blog/diskusi_sekolah_minggu/index.html  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus dimutakhirkan, yang isinya bisa memberkati orang lain dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

http://danielharahap.blogs.friendster.com/my_blog/
http://danielharahap.blogs.friendster.com/my_blog/sekolah_minggu/index.html
http://danielharahap.blogs.friendster.com/my_blog/diskusi_sekolah_minggu/index.html
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Milis Publikasi 

e-BinaAnak  

Bagi Anda para guru sekolah minggu, memperkaya diri dengan bahan-bahan 
penunjang mengajar tentulah sangat penting. Ide-ide kreatif dan sumber-sumber untuk 
memperkaya perbendaharaan Anda tentu menjadi dua hal yang dibutuhkan. Mengingat 
kebutuhan inilah, milis e-BinaAnak hadir bagi para guru sekolah minggu dan pelayan 
anak. Dengan berlangganan e-BinaAnak, Anda akan mendapatkan buletin ini secara 
rutin seminggu sekali. Selain berisi artikel, ada bahan mengajar, tips, bahkan ulasan 
situs yang bisa dijadikan referensi tambahan bagi pelayanan Anda. Selain itu, kata-kata 
mutiara yang berbeda tiap minggunya akan memberi insiprasi bagi Anda. Untuk 
mendaftar, silakan mengirimkan e-mail kosong ke alamat di bawah ini.  
==> subscribe-i-kan-BinaAnak(at)hub.xc.org [berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/binaanak/arsip [arsip]  
==> binaanak(at)sabda.org [kontak redaksi]  

Milis Diskusi 

Pemusik_Gereja  

Kami mengajak Anda untuk berkenalan dengan milis diskusi yang bernama 
Pemusik_Gereja. Milis milik Samuel Bakhtiar ini menjadi wadah bagi Anda para pelayan 
Tuhan untuk saling berbagi pengalaman, khususnya di bidang musik. Lewat milis ini, 
Anda dapat saling berdiskusi, berbagi kunci lagu rohani, lirik lagu rohani, dan hal-hal 
lain yang berhubungan dengan musik dan lagu gereja dengan sesama anggota milis. 
Anda juga dapat membagikan lagu rohani karya Anda sendiri dengan mengirimkannya 
dalam bentuk file midi atau MP3. Selamat melayani Tuhan dengan musik dan lagu 
rohani. (YPA)  
==> Pemusik_Gereja-subscribe(at)yahoogroups.com [berlangganan]  
==> Pemusik_Gereja(at)yahoogroups.com [kirim pesan]  

  

http://www.sabda.org/publikasi/binaanak/arsip
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Artikel:Tahap Pengenalan Internet Berdasarkan Usia Anak 

Mengenalkan internet pada anak bisa dilakukan sejak dini. Meski demikian, ada hal-hal 
yang perlu diperhatikan berdasarkan usia anak-anak. Info di bawah ini kiranya 
membantu anda dalam usaha mengenalkan internet pada anak.  

Usia 2 s.d. 4 tahun 

Anak-anak usia balita yang sudah mulai berinteraksi dengan komputer harus 
didampingi orang tua atau orang dewasa. Bukan sekadar untuk keselamatan anak, tapi 
agar anak juga mendapatkan pengalaman yang menyenangkan, sekaligus memperkuat 
ikatan emosional antara sang anak dan orang tuanya. Setelah masuk usia ketiga, 
berikan lebih banyak kebebasan bagi mereka untuk melakukan eksplorasi, menemukan 
pengalaman baru, dan belajar dari kesalahan yang dibuatnya sendiri. Namun, orang tua 
tetap harus memilihkan situs yang cocok untuk mereka kunjungi dan tidak membiarkan 
sang anak keluar dari situs tersebut ketika masih menggunakan internet, meski tidak 
harus terus-menerus berada di samping anak.  

Usia 4 s.d. 7 tahun 

Anak di usia ini mulai tertarik untuk melakukan eksplorasi sendiri, tapi peran orang tua 
masih sangat penting untuk mendampingi anaknya ketika menggunakan internet. Anak-
anak akan mendapatkan pengalaman yang positif jika berhasil meningkatkan 
penemuan-penemuan baru mereka di Internet. Pokok permasalahan di sini bukanlah 
terpusat pada bagaimana menghindari situs-situs negatif, tetapi bagaimana caranya 
agar mereka dapat mengunjungi sebuah situs tanpa menimbulkan rasa frustrasi atau 
ketidaknyamanan sang anak.  

Usia 7 s.d. 10 tahun 

Anak-anak mulai meminta kebebasan lebih banyak dari orang tua pada usia ini. Meski 
mereka memang harus didorong untuk melakukan eksplorasi sendiri, bukan berarti 
tanpa adanya partisipasi dari orang tua tentunya. Cobalah untuk menggunakan 
"software filter", memasang "search engine" khusus anak-anak untuk situs yang boleh 
dikunjungi, atau menggunakan "browser" yang dirancang khusus bagi anak-anak. Di 
sini, fokus orang tua bukan pada apa yang dikerjakan di internet, tetapi berapa lama 
anak menggunakan Internet. Agar waktu yang dipakai untuk menggunakan komputer 
dan internet tidaklah menyerap waktu yang seharusnya digunakan untuk aktivitas 
lainnya.  

Usia 10 s.d. 12 tahun 

Tugas orang tua pada masa praremaja ini adalah membantu mengarahkan kebebasan 
mereka. Karena ini saat yang tepat untuk mengenalkan fungsi internet guna membantu 
tugas sekolah ataupun menemukan hal-hal yang berkaitan dengan hobi mereka. 
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Namun, orang tua tetap harus memberikan batasan berapa lama mereka bisa 
mengggunakan internet dan orang tua juga perlu melibatkan mereka pada kegiatan lain, 
semisal olahraga, musik, dan membaca buku. Selain itu, sangat penting pula untuk 
menekankan konsep kredibilitas, mengingat anak-anak mulai mengasah kemampuan 
dan nalar berpikir mereka sehingga mereka akan membentuk nilai dan norma sendiri 
yang dipengaruhi oleh nilai dan norma yang dianut oleh kelompok pertemanannya. 
Anak-anak perlu memahami bahwa tidak senua yang dilihatnya di Internet adalah benar 
dan bernilai, sebagaimana belum tentu apa yang disarankan oleh teman-temannya 
memiliki nilai yang positif.  

Usia 12 s.d. 14 tahun 

Usia inilah saat di mana anak-anak mulai aktif menjalani kehidupan sosialnya. Bagi 
yang menggunakan internet, kebanyakan dari mereka akan tertarik dengan online chat. 
Orang tua perlu menekankan kembali pada kesepakatan dasar tentang penggunaan 
internet di rumah, yaitu tidak boleh memberikan data pribadi apa pun, bertukar foto, 
atau melakukan pertemuan dengan seseorang yang baru dikenal melalui internet tanpa 
seizin orang tua. Usia ini juga saatnya anak-anak mulai tertarik dengan hal-hal yang 
berkaitan dengan seksualitas. Karena itu, orang tua harus waspada terhadap apa yang 
dilakukan anaknya. Tidak harus selalu berada di ruangan yang sama dengan sang anak 
ketika anak tersebut tengah menggunakan internet, tapi anak harus tahu bahwa orang 
tua berhak keluar-masuk ke dalam ruangan tersebut kapan saja dan menanyakan apa 
yang dilakukan anak tersebut ketika sedang online. Untuk menghindari hal-hal negatif 
yang mungkin timbul dari penggunaan internet, pemasangan software filter, keterlibatan 
orang tua yang intensif, menekankan nilai dan norma keluarga, serta meningkatkan 
kepercayaan dan keterbukaan antara orang tua dan anak perlu diperhatikan. Masa ini 
merupakan masa yang tepat bagi kebanyakan orang tua untuk bercerita dan berbagi 
informasi tentang hal-hal seksual kepada anaknya.  

Usia 14 s.d. 17 tahun 

Masa yang paling menarik dan menantang dalam kehidupan seorang anak remaja dan 
orang tua adalah pada usia ini. Karena mereka mulai matang secara fisik, emosi, dan 
intelektual. Mereka juga haus akan pengalaman yang terbebas dari orang tua. Ikatan-
ikatan dengan keluarga tidak terlalu diperketat lagi, tetapi tetap tidak menghilangkan 
peranan pengawasan orang tua. Kehidupan remaja sangatlah rumit, sehingga mereka 
membutuhkan kebebasan, sekaligus arahan pada waktu yang bersamaan. Remaja 
kerap melakukan hal-hal yang beresiko tinggi, baik online maupun offline. Untuk itu, 
perlu ditekankan benar-benar kepada mereka bahwa siapapun yang dikenal lewat 
internet belum tentu sama seperti apa yang mereka bayangkan dan bisa jauh berbeda 
dalam kehidupan sehari-hari.  

Remaja haruslah diberikan pemahaman bahwa kontrol berada di tangan mereka 
dengan cara waspada terhadap tanda-tanda keberadaan pihak yang dapat merugikan 
mereka. Bagi orang tua, berpikir dan bertindaklah dengan berkacamata pada masa 
remaja dulu. Tetapkan harapan yang masuk akal dan jangan berlebihan apabila suatu 
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ketika anak remajanya melakukan sesuatu di internet yang melanggar peraturan 
keluarga yang telah ditetapkan. Ini bukan berarti orang tua tidak boleh menanggapi 
secara serius dan menegakkan pengawasan serta disipilin, tetapi cobalah memandang 
sesuatu secara lebih luas lagi. Orang tua harus bertindak sportif dan bekerja sama 
dengan anak remajanya untuk mencegah hal-hal yang negatif terulang lagi di kemudian 
hari. Ingatlah, tidak lama lagi seorang anak remaja akan berangkat dewasa. Mereka 
tidak sekadar harus tahu tentang bagaimana cara bersikap yang baik, tetapi juga harus 
tahu bagaimana cara membuat pertimbangkan mana yang baik dan mana yang tidak 
baik, baik offline maupun online. Hal tersebut akan lebih produktif dan aman bagi 
kehidupan mereka di masa depan.  

Diringkas dari:  

Nama situs : ICT  
Penulis  : tidak dicantumkan  
Alamat URL : http://www.ictwatch.com/cyberwise/usia.htm#47  

Lain-Lain 

Mempersiapkan pelajaran sebaik-baiknya merupakan kegiatan yang sangat penting 
dilakukan oleh para guru sekolah minggu. Agar lebih memperkaya penemuan guru, 
selain Alkitab, beberapa buku yang dapat membantu tentu perlu digunakan. Misalnya 
saja, konkordansi Alkitab, peta Alkitab, buku tafsir, maupun buku-buku pengantar 
Alkitab, terutama latar belakang sejarah atau adat istiadat zaman Alkitab. Berikut 
beberapa langkah guna mempersiapkan pelajaran sekolah minggu.  

Persiapan Pelajaran untuk Sekolah Minggu 

1. Siapkan hati Anda dan berdoa.  
2. Lalu bacalah buku pedoman pelajaran dengan teliti.  
3. Bacalah dengan penuh perhatian seluruh bagian/nas Alkitab yang ditentukan 

sebagai pelajaran, seakan-akan bagian itu sama sekali masih baru bagi 
Saudara. Jika cerita itu diambil dari salah satu Injil, bandingkanlah dengan cerita 
yang sama (ayat-ayat paralel) yang diceritakan di kitab Injil lainnya untuk mencari 
keterangan lebih lanjut.  

4. Pelajarilah keadaan itu seluruh kata demi kata, dengan mencari arti istilah-istilah 
yang penting dalam kamus biasa atau kamus Alkitab, lalu bacalah apa yang 
dikatakan tafsiran atau buku-buku lain mengenai bagian itu.  

5. Pelajarilah keadaan tempat dan adat masyarakat yang dipergunakan dalam 
cerita itu untuk memeroleh gambaran yang jelas mengenai tempat di mana 
peristiwa itu terjadi. Misalnya, apakah waktunya pagi atau sore, bagaimanakah 
pakaian penduduknya, bagaimana sifat-sifat tiap-tiap orang di dalam cerita itu, 
bagaimana suara serta roman mukanya.  
"Ciumlah" tanah dan tasik dan gunung-gunung. "Dengarkanlah" pukulan ombak-
ombak, suara keledai dan kudanya, dan kicauan burung-burungnya. Lukiskanlah 

http://www.ictwatch.com/cyberwise/usia.htm#47
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cuaca, pemandangan alam sekitarnya, rumput, atau gurun pasir, padang gurun 
yang berumput atau yang bergunung-gunung, angin yang dingin atau panas, 
suara anak-anak yang menjerit tinggi, suara anak-anak yang menangis, angin 
yang menderu, atau melentingnya uang logam. Pendek kata, terjunlah ke dalam 
cerita itu sendiri, kemudian Saudara dapat menyampaikannya kepada anak-anak 
sebagai sesuatu yang benar-benar terjadi. Fakta-fakta sebanyak-banyaknya 
haruslah dikumpulkan!  

6. Tentukan metode (atau penggabungan beberapa metode) yang paling baik 
dalam penguraian pelajaran ini. Apakah Anda bermaksud untuk menerangkan 
bahwa Allah menyertai mereka di mana pun mereka berada? Tunjukkan gambar-
gambar dari tempat-tempat itu. Misalnya, di atas kapal, di dalam rumah, di 
tempat ibadah, di jalan-jalan dll.. Sebaiknya Anda mencatat metode-metode yang 
akan dipergunakan dalam setiap pelajaran.  

7. Buatlah rencana pelajaran Anda sendiri. Bagian ini akan menolong 
mempersatukan persiapan dan menempatkan tujuan pelajaran di hadapan Anda, 
sekaligus membantu Anda menyusun bahan-bahan pelajaran yang akan 
disampaikan dalam satu jam pelajaran itu.  

8. Rencanakan untuk partisipasi murid: pokok-pokok yang termasuk dalam rencana 
pelajaran ini berbeda-beda sesuai dengan kelompok umur.  
Seorang guru kelas kecil (Permulaan) harus mempersiapkan nyanyian-nyanyian, 
cerita-cerita, permainan-permainan, pertunjukan-pertunjukan dan banyak 
aktivitas fisik lainnya. Murid-murid kelas besar (Pratama) dapat membuat soal-
soal di dalam buku catatan mereka sebagai bagian tetap dari partisipasi murid. 
Guru yang mengajar Kelas Dewasa harus mempersiapkan beberapa minggu 
sebelumnya untuk membahas topik-topik yang berhubungan. Renungkanlah dan 
tulislah pertanyaan-pertanyaan yang memancing pikiran yang dapat digunakan 
dalam pelajaran.  
Lalu rencanakan tugas untuk minggu berikutnya.  

Diambil dan diedit seperlunya dari:  

Nama publikasi : e-BinaAnak Edisi 072/April/2002  
Penulis  : tidak dicantumkan  
Alamat URL  : http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/072/  

Stop Press 

Alamat Kontak yang Baru 

Sebagai tindak lanjut pembenahan sistem e-mail pada Yayasan Lembaga SABDA 
(YLSA), kami menginformasikan kepada para pelanggan sekalian bahwa alamat kontak 
ICW telah beralih dari:  

staf-icw(at)sabda.org  

http://www.sabda.org/publikasi/e-binaanak/072/
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menjadi:  

icw(at)sabda.org  

Bagi para pelanggan yang hendak berkorespondensi, mohon mengirimkannya pada 
alamat yang baru sebagaimana diumumkan di atas.  

Topik 

• TOPIK ICW EDISI EDISI 1091  

ICW Edisi 1091 akan mengulas situs-situs perguruan tinggi Kristen dan Katolik  

Bagi Anda yang memiliki informasi atau mengelola situs atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi tentang perguruan tinggi Kristen dan Katolik, baik dari dalam 
maupun luar negeri, silakan mengirimkan info atau ulasannya ke Redaksi ICW melalui 
e-mail di alamat:  
==> < icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  
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ICW 1091/September/2007: Perguruan 
Tinggi Kristen dan Katolik  
Salam Kasih  

Shalom para pelanggan ICW yang terkasih,  

Senang bisa menyapa Anda kembali melalui ICW edisi 1091. Kali ini, kami ingin 
mengajak Anda untuk lebih mengenal universitas atau perguruan tinggi Kristen dan 
Katolik yang berada di nusantara maupun luar negeri. Seperti kita ketahui, jenjang 
pendidikan tertinggi dapat menjadi kunci bagi Anda untuk melanjutkan hidup di dunia 
pelayanan dan karier. Untuk itu, penentuan universitas dan jurusan apa yang akan kita 
pilih ketika menimba ilmu, perlu dipertimbangkan dengan baik. Karena suka atau tidak, 
keputusan kita saat ini akan menentukan masa depan kita selanjutnya.  

Meski musim penerimaan mahasiswa baru untuk tahun akademik 2007/2008 telah 
berlalu, tidak ada salahnya kalau kita melihat-lihat sejumlah universitas melalui 
situsnya. Sebab tak jarang sejumlah informasi menarik turut disajikan di sana. Nah, 
untuk menjelajahi dan mengetahui universitas apa saja yang kami sajikan, silakan 
menyimak sajian di bawah ini. Selamat berkunjung dan semoga bisa menjadi berkat 
bagi Anda sekalian.  

Teriring salam dan doa,  

Pimpinan redaksi ICW, 
Yohanna Prita Amelia  

Jelajah Situs 

• Universitas Kristen Duta Wacana  

Sebagai salah satu universitas yang baru-baru ini masuk dalam seratus universitas top 
Asia Tenggara, rasanya situs Universitas Kristen Duta Wacana ini perlu disimak untuk 
melihat fasilitas apa yang mereka tawarkan. Universitas asal kota Gudeg ini 
menawarkan lima departemen: Departemen Theologia, Departemen Ekonomi, 
Departemen Teknik, Departemen Biologi, dan Departemen Pascasarjana, tentunya 
dengan disiplin ilmu yang lebih fokus. UKDW juga telah menerapkan konsep e-learning 
yang mereka sebut E-Class. Melalui E-Class ini, setiap civitas akademika dapat 
melakukan berbagai hal secara tersambung sebagai tambahan, bahkan mengganti 
perkuliahan kelas. Selain itu, UKDW juga menyediakan sebelas unit pelayanan, mulai 
dari PPTPM sampai CBEP. Salah satu unit yang tersedia ialah Pusat Penempatan 
Kerja dan Perencanaan Karir (PPKPK). PPKPK ini bertujuan untuk membuka jaringan 
informasi peluang kerja ke berbagai instansi dan perusahaan, yang membantu 
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mahasiswa dengan berbagai aktivitas yang pada akhirnya dapat membantu mereka 
menghadapi dunia karier. Masih ada beragam informasi lain yang bisa Anda peroleh 
melalui situs ini. Telusuri saja alamat di bawah ini.  
==> http://www.ukdw.ac.id/  

• Universitas Katolik Parahyangan  

Jika Anda ingin mengetahui seluk-beluk salah satu universitas tertua di Indonesia ini, 
tidak perlu jauh-jauh ke Bandung. Kunjungi saja situsnya. Dengan navigasi yang 
mudah, Anda akan disuguhi berbagai menu yang mewakili semua aspek yang ada di 
unversitas itu. Informasi yang dapat Anda peroleh di antaranya, fakultas yang tersedia 
(lengkap dengan sejarah, visi dan misi, struktur organisasi, program studi, dan staf 
pengajar), berbagai kegiatan (sosial, penelitian, dan kemahasiswaan), dan berita-berita 
skala nasional maupun internasional berkenaan dengan UNPAR dan kegiatan 
akademik lainnya. Selain itu, UNPAR juga menyediakan Program Dana Lestari bagi 
Anda yang rindu untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan maupun membantu 
pelajar yang kurang mampu untuk mengenyam pendidikan. Untuk bergabung dalam 
wadah itu, Anda hanya perlu mengisi formulir yang disediakan di situs tersebut, tanpa 
mendaftar menjadi anggota situs terlebih dahulu. Jadi, tunggu apa lagi? Segera 
kunjungi situsnya dan dapatkan informasi yang lebih rinci mengenai UNPAR. (DP)  
==> http://www.unpar.ac.id/  

• Universitas Katolik Soegijapranata  

Aktivitas kampus, kegiatan mahasiswa, dan bagian kemahasiswaan merupakan sajian 
yang bisa disimak di situs ini. Tentu saja termasuk tiga belas informasi program studi, 
mulai dari Arsitektur sampai Ilmu Komputer, termasuk Pascasarjana. Berita-berita 
terkini seputar kampus dapat dinikmati dengan mengakses Warta Soepra Online, 
Kronik UNIKA, dan Suara CampusMinistry. Khusus Kronik UNIKA dan Suara Campus 
Ministry, ada fasilitas pengunduhan untuk memperoleh berkas berformat PDF. Selain 
berita seputar kampus, situs ini menyediakan informasi lowongan kerja yang bisa 
diakses masyarakat umum. Bagi mahasiswanya, ada Layanan SMS untuk melihat nilai 
semester. Sayangnya, layanan ini hanya berlaku bagi yang memanfaatkan jasa 
operator Satelindo saja. Adapun biayanya Rp 600,00 per SMS. Prosedurnya dapat 
dilihat di menu "Layanan SMS". Transkrip nilai pun dapat dilihat melalui situs ini, yaitu 
lewat menu Laporan Akademik. Masukkan saja NIM, pilih tahun akademik, pilih pula 
informasi yang hendak ditampilkan, dan periodenya. Jadi bagi Anda yang ingin 
mengenal UNIKA, sedang mencari pekerjaan, atau hanya sekadar ingin menengok 
kampus ini, kunjungi saja alamat berikut. (YPA)  
==> http://www.unika.ac.id/  

• Universitas Kristen Papua  

Universitas Kristen Papua (UKiP) yang berdiri pada 8 April 2005 di kota Minyak, Sorong 
ini adalah jawaban Tuhan untuk kebutuhan dan pergumulan masyarakat Papua akan 
berdirinya sebuah perguruan tinggi swasta Kristen. Adapun visi yang diemban ialah 

http://www.ukdw.ac.id/
http://www.unpar.ac.id/
http://www.unika.ac.id/
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menyiapkan tenaga-tenaga akademik dan profesional yang memiliki keterampilan dan 
keunggulan kompetitif, berdedikasi, serta integritas yang tinggi dalam bidang ilmu 
pengetahuan, teknologi dan/atau kesiapan dalam memasuki era global. Penelusuran 
dapat dilakukan dengan mengakses menu-menu yang tersedia di "header" situs 
maupun Quicklinks dari halaman utama, mulai dari About Us yang menghadirkan 
informasi berupa sejarah berdirinya, jaringan kerja sama yang dilakukan, sampai menu 
Lecturer yang dikhususkan bagi para pengajar. Sayangnya karena tergolong masih 
baru, sejumlah halaman di situs ini tampaknya belum sepenuhnya terisi. Misalnya, 
halaman Lecturers dari menu About Us dan halaman Articles di menu Student. 
Halaman Download Resources juga baru terisi tiga berkas yang bisa diunduh. Fasilitas 
e-mail juga tersedia bagi para mahasiswa dan dosen UKiP. Selain itu, UKiP juga 
menjadi salah satu perguruan tinggi yang menyediakan fasilitas e-learning bagi civitas 
akademikanya sebagai sarana tambahan pembelajaran kelas. (YPA)  
==> http://www.ukip.ac.id/  

• Universitas Satya Wacana  

Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) merupakan salah satu perguruan tinggi 
swasta terkemuka saat ini. Pengabdiannya di bidang pendidikan sudah dimulai sejak 
1956 saat masih bernama Perguruan Tinggi Pendidikan Guru Kristen Indonesia 
(PTPGKI); berubah menjadi UKSW pada 1959. Saat ini, UKSW menyediakan 14 
program sarjana, 5 program magister, dan 2 program doktor. Program studi yang 
ditawarkan juga cukup variatif. Mulai dari Program Studi Bimbingan Konseling, 
Sosiologi, Agronomi, sampai Keperawatan tersedia di sini. Info selengkapnya dapat 
disimak dari menu Program Pendidikan. UKSW juga menyediakan fasilitas yang 
dinamakan SIA-SAT (Sistem Informasi Akademik Satya Wacana) yang memungkinkan 
mahasiswa melakukan registrasi secara tersambung. Selain itu, setiap mahasiswa juga 
bisa mendapatkan informasi akademik dengan layanan SMS Info. Informasi yang 
ditawarkan mencakup Informasi Hasil Studi, Informasi Tagihan Uang Kuliah, dan 
Informasi Jadwal Kuliah. Rincian langkahnya tersedia di halaman SMS Info yang dapat 
diakses dari menu Registrasi. Ada juga buletin kampus dalam kompresi ZIP yang dapat 
diunduh pada halaman Buletin Kampus dari menu Dokumentasi. Silakan kunjungi situs 
ini untuk lebih mengenal UKSW. (RSK)  
==> http://www.uksw.edu/  

Jelajah Situs Manca 

• Abilene Christian University  

Bermula dari ide A.B. Barret dan Charles Roberson untuk mendirikan sebuah sekolah di 
Texas Barat pada 1903, Childers Classical Institute, cikal bakal Abilene Christian 
University (ACU) berdiri. Kini ACU merupakan salah satu universitas terbaik di wilayah 
barat Amerika Serikat berdasarkan standar kualitas akademik. Dari situsnya ini, Anda 
akan memperoleh berbagai informasi, termasuk delapan departemen berikut jurusan 
yang ditawarkan dan fasilitas-fasilitas pendukungnya. Selain itu, ACU juga 
menyediakan program pendidikan jarak jauh secara tersambung, termasuk program 

http://www.ukip.ac.id/
http://www.uksw.edu/
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magister. Program ini dapat diikuti oleh siapa pun dari seluruh dunia. Simak 
informasinya melalui menu Resources dari "header" di seksi Distance Education. Tidak 
hanya bagi muda-mudi, ACU juga memberi kesempatan bagi orang-orang dewasa yang 
ingin menyelesaikan pendidikannya. Prinsipnya, "it's never too late". Kalau hanya ingin 
melihat suasana kampus ini, Anda bisa mengunjunginya secara virtual. Untuk itu, Anda 
harus memiliki Quick Time Player. Dengan fasilitas ini, Anda bisa melihat seperti apa 
fasilitas bangunan, mulai dari kampus sampai asrama. Silakan klik menu Visitors & 
Media dari halaman utama. Selamat berkunjung. (RSK)  
==> http://www.acu.edu/  

• Houston Baptist University  

Universitas yang didirikan pada tahun 1960 di jantung kota Houston, AS ini 
menawarkan lima puluh program pascasarjana dan juga beragam program 
praprofesional, mulai dari Biblical Languages sampai jurusan keperawatan. Walau HBU 
didirikan oleh sebuah institusi Kristen, mahasiswa yang berada di HBU bersifat 
heterogen berasal dari berbagai budaya dan agama. Sejumlah 75% profesor di HBU 
merupakan para ahli di bidangnya masing-masing. Selain itu, para mahasiswa akan 
diajar oleh staf-staf pengajar yang sangat berkualitas dengan rasio pelajar dan pengajar 
15:1. Kondisi ini tentu akan menciptakan suasana belajar yang sangat nyaman.  

Melalui situs ini, Anda bisa membaca banyak peristiwa terbaru yang terjadi di sekitar 
kampus melalui menu News dan Event's. HBU juga menyediakan informasi bagi 
pencari kerja yang bisa dilihat melalui menu Employment opportunities. Segala 
informasi yang berkenaan dengan mahasiswa HBU dapat Anda peroleh melalui menu 
Student Life. Selengkapnya, silakan jelajahi alamat berikut ini. (YPA)  
==> http://www.hbu.edu/  

• Oral Roberts University  

Oral Roberts University (ORU) merupakan salah satu universitas karismatik terbesar di 
dunia. Jumlah mahasiswanya mencapai 4.000-an dan tidak hanya berasal dari Amerika 
Serikat, tapi juga dari berbagai negara lainnya. ORU menawarkan 61 jurusan program 
sarjana, 14 program pascasarjana, dan 2 program doktor. Bidang-bidang terbesar yang 
ditawarkan di sini ialah Business Administration, Mass Media Communications, Pastoral 
Christian Ministry, Psychology, Biology, dan Nursing; Departemen Business menjadi 
yang terbesar. Selain itu, universitas ini juga menyediakan wadah bagi setiap orang 
yang ingin terlibat dalam kegiatan sosial. Simak saja informasinya dengan mengakses 
menu Friends. Seperti universitas pada umumnya, ORU juga menyediakan unit-unit 
kegiatan mahasiswa. Beberapa di antaranya, yaitu ORU Worship, Student Health 
Service, dan Athletics yang dapat diakses dari menu ORU Student Life. Tak berbeda 
dengan situs universitas lain, ORU juga menyediakan bursa kerja bagi mahasiswanya. 
Informasi ini bisa diakses dari menu Student Life pada seksi Student Jobs. Untuk 
menikmati suasana kampus, Anda bisa melakukan tur secara virtual. Silakan akses 
Campus Tour dari menu About ORU. Bahkan kalau komputer Anda telah dilengkapi 
Google Earth, Anda bisa menelusuri setiap sudut kampus ini dengan mengunduh ORU 

http://www.acu.edu/
http://www.hbu.edu/
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Virtual Tour.  
==> http://www.oru.edu/  

Jelajah Situs Umum 

• Milis Beasiswa  

Sedang mencari informasi beasiswa di perguruan tinggi? Ingin tahu tips dan trik untuk 
mendapatkannya? Jika itu yang Anda cari saat menjelajahi dunia maya, Anda bisa 
mencoba situs Milis Beasiswa. Situs ini berawal dari sebuah milis diskusi yang 
menampung kebutuhan mahasiswa Indonesia yang haus menimba ilmu ketika biaya 
pendidikan semakin tinggi. Melalui situs ini, Anda akan menemukan banyak informasi 
yang Anda butuhkan untuk mendapatkan beasiswa, mulai dari jenjang S1, S2, sampai 
S3, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Meski situs ini menggunakan bahasa 
Inggris sebagai bahasa pengantarnya, tapi Anda tidak perlu khawatir karena ada 
beberapa bagian yang tetap ditulis dengan bahasa Indonesia. Selain menyediakan 
informasi beasiswa, mereka juga menyediakan informasi lowongan pekerjaan dan 
manajemen bisnis yang bertautan dengan situs lainnya. Selamat berselancar dan 
Tuhan memberkati. (YPA)  
==> http://www.milisbeasiswa.com/  

Get the Fresh 

SABDA Space 
http://www.sabdaspace.org/ 

Selalu ada yang baru di SABDA Space! Itulah fenomena terkini dari situs Komunitas 
Blogger Kristen ini. Setelah setahun diluncurkan, para blogger di SABDA Space hampir 
setiap hari mengirimkan tulisannya, entah itu berupa opini, artikel, esai, puisi, cerpen, 
maupun tulisan-tulisan lain yang membangun wawasan, pengetahuan, dan kerohanian. 
Dan kini, suasana di SABDA Space semakin meriah dengan wajah barunya.  

Selain tampilan yang juga baru, kini para pengunjung maupun pengguna dapat melihat 
status pengguna yang sedang tersambung. Untuk menyapa mereka yang tengah 
tersambung, Anda bisa memanfaatkan fasilitas Shoutbox yang terdapat di bagian 
kanan. Selain itu, kini Anda bisa lebih mengenal para pengguna dengan melihat 
halaman profil masing-masing, meski belum semua pengguna telah menulis profil 
masing-masing. Halaman daftar komentar pun telah disematkan di sini sehingga siapa 
pun bisa melihat komentar-komentar yang telah masuk.  

Bila sebelumnya Anda hanya bisa melihat daftar Blog Terbaru, kini ada variasi lain 
dalam boks untuk blog; ada Blog Acak, Blog Populer, dan Blog Sepanjang Masa. Anda 
juga bisa mengakses arsip tulisan Admin selama ini lewat menu Arsip Admin dari 
bagian "header".  

http://www.oru.edu/
http://www.milisbeasiswa.com/
http://www.sabdaspace.org/
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Nah, bila Anda belum menjadi bagian dari komunitas SABDA Space, sebaiknya Anda 
bergegas mendaftarkan diri di sini. Selain mengasah kemampuan menulis, Anda juga 
akan mendapat kenalan baru di sini. Buruan daftar dan bagikanlah berkat yang Anda 
miliki kepada orang lain.  

Redaksi: 
Dunia internet adalah dunia dinamis yang terus berubah. Oleh karena itu, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan pemantauan kami pada saat 
menuliskan ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• Pdt. Ayub Abner Martinus Mbuilima  

Pdt. Ayub Abner Martinus Mbuilima adalah seorang gembala sidang di Gereja 
Interdenominasi Injili Indonesia, Nishio, Aichi-Ken, (Nishio Fukuin Kyokai Indonesia), 
Jepang. Dalam blognya, hamba Tuhan yang lahir pada tanggal 17 Januari 1974 ini 
menulis banyak hal tentang Tuhan dan kehidupan. Untuk lebih mengenal pribadi beliau, 
Anda bisa mengakses empat halaman yang telah disediakan, mulai dari Profil, 
Pendidikan, Pelayanan, sampai Keluarga.  

Melalui blog beliau ini, Anda bisa menikmati kekayaan firman Tuhan yang disajikan, di 
antaranya melalui artikel-artikel yang ia tulis. Bahkan Anda bisa memanfaatkan bahan-
bahan pada kategori Pendalaman Alkitab sebagai bahan PA pribadi maupun kelompok. 
Selain ringkasan khotbah pada kategori yang bernama sama, beliau juga menyediakan 
sejumlah tulisan yang dikumpulkan dalam kategori Uncategorized, yang tak kalah 
menarik.  

Kunjungi saja situs blog beliau ini. Jangan lupa berkomentar, khususnya bila Anda 
mendapatkan berkat dari blog ini.  
==> http://ayubabner.wordpress.com  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus dimutakhirkan, yang isinya bisa memberkati orang lain dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

===Milis Publikasi=== -  

Berita PESTA  

Berita PESTA merupakan milis publikasi yang diterbitkan sebagai komplemen dari 
PESTA Online dan diterbitkan secara berkala, sebulan sekali. PESTA Online sendiri 
merupakan situs e-learning yang diselenggarakan Yayasan Lembaga SABDA, sebagai 

http://ayubabner.wordpress.com/
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wadah untuk mempelajari firman Tuhan, berdiskusi, dan berinteraksi dengan anggota 
kelas yang lain. Informasi-informasi dalam Berita PESTA meliputi perkembangan terkini 
seputar kelas-kelas PESTA, kesaksian-kesaksian para peserta, dan artikel-artikel yang 
akan membangun iman. Bagi Anda yang sudah pernah mengikuti PESTA Online atau 
mendaftarkan diri sebagai peserta PESTA (mengisi Formulir Pendaftaran di situs 
PESTA), secara otomatis akan terdaftar sebagai anggota Berita PESTA. Sementara 
bagi yang belum dan ingin berlangganan, Anda bisa mengirimkan e-mail kosong ke 
alamat di bawah ini.  
==> < subscribe-berita-pesta(at)hub.xc.org > [berlangganan]  
==> < beritapesta(at)sabda.org > [kontakredaksi]  
==> http://www.sabda.org/berita_pesta/arsip [arsip]  

===Milis Diskusi=== -  

Lowongan Kristen  

Apa rencana Anda setelah menyelesaikan pendidikan di bangku kuliah? Apakah Anda 
akan melanjutkan lagi ke jenjang yang lebih tinggi atau akan mencari pekerjaan? 
Khusus bagi Anda yang hendak mencari pekerjaan, namun kebingungan untuk 
mendapatkannya, ini saatnya untuk berkenalan dengan milis Lowongan Kristen. Milis ini 
memberikan informasi lapangan pekerjaan beberapa kota di Indonesia, mulai dari 
Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, Semarang, Batam, dan kota-kota lain, bahkan 
sampai ke luar negeri. Milis ini memang tidak berbayar, tapi berdasarkan kesepakatan 
anggotanya, para anggota diharap memberikan persembahan kasih, minimal Rp 
30.000,00 untuk mendukung biaya internet moderator agar e-mail yang diterima tidak 
berupa spam dan tidak "out of topic". (YPA)  
==> < lowongankristen-subscribe(at)yahoogroups.com > [berlangganan]  

  

http://www.sabda.org/berita_pesta/arsip
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Artikel:Berkenalan dengan "Shoutbox" 

Dirangkum oleh: Yohanna Prita Amelia  

Saat ini, "shoutbox" telah marak dipakai di situs-situs maupun blog yang ada di internet. 
Sebenarnya apakah "shoutbox" itu? "Shoutbox" adalah sebuah fasilitas yang berfungsi 
untuk menampung pesan-pesan singkat dari pengunjung sebuah situs atau blog secara 
tersambung.  

Banyak situs yang menyediakan layanan "shoutbox" yang bisa dipasang dengan gratis 
di situs atau blog kita. Ada beberapa pertimbangan tersendiri sebelum kita menjatuhkan 
pilihan kita, antara lain apakah desain "shoutbox" yang bersangkutan bisa diubah-ubah 
sesuai dengan tema situs atau blog kita. Kedua, kecepatan "loading", jangan sampai 
kita memasang "shoutbox" yang akan memerlambat kecepatan situs atau blog. Yang 
terakhir adalah fitur umur, ada beberapa layanan yang akan menghentikan layanan 
"shoutbox"-nya karena tidak ada yang mengisi dalam jangka waktu beberapa lama.  

Berikut beberapa "shoutbox" gratis yang bisa dipertimbangkan:  

1. Oggix (http://www.oggix.com)  
Kelebihan 

1. Registrasi yang mudah dan cepat.  
2. Dapat memilih tipe "shoutbox" yang diinginkan.  
3. Dapat memilih warna "shoutbox" yang sudah tersedia.  
4. Dapat meng-upload avatar.  
5. Memiliki "smileys".  

Kekurangan 
 

6. Saat menjawab pesan teman, tidak dapat menggunakan "smileys".  
7. Tidak dapat menggunakan tanda baca "tanda kutip".  

2. Shoutmix (http://www.shoutmix.com)  

Kelebihan  

1. Dapat memilih model "shoutbox" yang diinginkan.  
2. Dapat memilih warna dan jenis font.  

Kekurangan  

3. "Smileys"nya hanya tersedia hitam putih.  
4. Tidak bisa menjawab pesan pengunjung langsung di bawah pesan yang 

bersangkutan.  
5. Tidak menyediakan avatar.  

3. Doneeh (http://www.doneeh.com)  

http://www.oggix.com/
http://www.shoutmix.com/
http://www.doneeh.com/
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Kelebihan  

1. Kemudahan registrasi.  
2. Donneh menyediakan tempat untuk membalas pesan teman secara 

langsung.  
3. Anda dapat memilih jenis dan warna font, juga warna "background 

shoutbox".  

Kekurangan  

4. Tidak ada fasilitas "smileys".  
  

Dengan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh masing-masing  

layanan, kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dan gaya situs/blog kita. 
Happy shouting!  

Dirangkum dari: Yaya Marzuki. "Shout Box", dalam 
http://www.satusatu.com/2005/07/shout-box.html Magi. "Pengetahuan Blog #6: Shout 
Box", dalam 
http://magiconcept.blogspot.com/search/label/Pengetahuan  

Lain-Lain 

Kiat Bijak Memilih Perguruan Tinggi 

Memilih perguruan tinggi yang tepat merupakan sebuah keputusan penting bagi setiap 
pelajar karena akan menentukan masa depan dan karier mereka, terlebih jika 
keputusan itu sudah mengarah pada pemilihan program studi yang benar-benar 
diminati. Berada dalam situasi seperti ini, banyak siswa yang mengalami kebingungan 
karena tidak mengerti program studi apa dan perguruan tinggi mana yang akan mereka 
pilih sehubungan dengan profesi yang kelak akan digeluti. Oleh karena itu, diperlukan 
kiat-kiat khusus agar orang tua dan siswa itu sendiri tidak salah dalam memilih 
perguruan tinggi dan bidang studi yang diminati. Untuk itu, marilah kita simak tips 
memilih perguruan tinggi di bawah ini.  

Minat 

Faktor utama yang harus Anda ketahui adalah minat Anda sendiri. Apabila Anda sudah 
tahu minat Anda ke program studi apa, Anda akan semakin mudah dalam memilih 
perguruan tinggi, dan yang lebih penting, Anda akan mudah dan terpacu untuk 
menyelesaikan studi Anda. Di bawah ini diberikan gambaran sebuah polling tentang 
minat pelajar untuk melanjutkan studi setelah SMU.  

http://www.satusatu.com/2005/07/shout-box.html
http://magiconcept.blogspot.com/search/label/Pengetahuan
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Jumlah Responden  : 4.125 orang  
Perguruan Tinggi  : 73% (2.995)  
Politeknik  : 7% (282)  
Kursus  : 4% (164)  
Kerja  : 17% (684)  

Biaya 

Sering kali universitas yang kita inginkan tidak sesuai dengan keadaan keuangan orang 
tua kita. Kuliah di perguruan tinggi memang menuntut banyak komponen biaya, seperti 
uang pendaftaran, uang gedung, spp, uang praktikum, dll.. Yang lebih tidak bisa 
diperkirakan adalah biaya mendadak, seperti fotokopi, beli buku, ataupun transportasi. 
Jadi supaya aman, pada saat Anda akan melakukan pendaftaran, tanyakan secara 
detail biaya apa saja yang harus Anda tanggung selama kuliah. Perhitungkan juga 
biaya-biaya lain yang akan Anda tanggung saat menjadi mahasiswa. Diskusikan 
masalah tersebut bersama orang tua agar orang tua tidak kalang kabut atau bingung 
mencari biaya setelah anda kuliah di tempat tersebut.  

Prospek 

Saat ini banyak sekali program studi yang ditawarkan, baik oleh PTN maupun PTS, 
yang tentu tidak semuanya menjanjikan prospek pekerjaan yang cerah di masa 
mendatang. Manakah yang akan Anda pilih, program studi yang selalu menjadi favorit, 
tapi pada akhirnya banyak lulusannya yang menganggur ataukah program studi yang 
tidak termasuk kategori favorit, tapi begitu lulus langsung dapat kerja (biasanya karena 
lulusannya yang langka sedangkan dunia kerja masih sangat terbuka). Anda harus 
dapat memprediksi prospek bidang studi yang Anda pilih dalam memasuki lapangan 
pekerjaan sesudah lulus nanti. Bertanyalah kepada orang tua, guru, teman, konsultan, 
atau siapapun. Jangan pertaruhkan masa depan Anda sendiri.  

Reputasi  

Apakah Anda memilih perguruan tinggi karena perguruan tinggi tersebut terkenal? 
Karena banyak diiklankan? Karena berhadiah? Atau karena murah? Ada beberapa 
faktor yang harus Anda pertimbangkan jika Anda ingin memilih perguruan tinggi 
tersebut. Misalnya, fasilitas belajar-mengajarnya, kualitas lulusannya, dan reputasi 
perguruan tinggi tersebut di kalangan pendidik.  

Status Akreditasi  

Apabila tahun-tahun sebelumnya Anda mengenal status disamakan, diakui, ataupun 
terdaftar, sekarang ini ada yang dinamakan dengan status akreditasi. Saat ini, status 
inilah yang menjadi salah satu faktor utama yang digunakan oleh PTS untuk 
mengiklankan dirinya. Status ini diberikan untuk program studi yang diselenggarakan 
dan bukan pada keseluruhan jurusan/program studi pada suatu perguruan tinggi. Status 
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akreditasi ini menentukan kemandirian suatu program studi dalam melaksanakan 
proses belajar-mengajar. Akan tetapi, status akreditasi bukan satu-satunya kebanggaan 
untuk melihat perguruan tinggi tersebut bermutu, masih banyak lagi faktor lainnya.  

Jalur Dan Jenjang Pendidikan  

Saat ini, banyak sekali program pendidikan dengan berbagai jangka waktu tempuh 
pendidikan. Untuk itu, Anda bisa memilih berapa lama akan menghabiskan waktu yang 
tentunya disesuaikan dengan kemampuan Anda. Untuk Indonesia, kita memiliki dua 
jenjang jalur pendidikan, yaitu jalur akademik (strata 1, 2, 3) serta jalur profesional 
(diploma 1, 2, 3). Jalur akademik menekankan penguasaan ilmu pengetahuan, 
sedangkan jalur profesional menekankan keahlian tertentu. Tapi ingat, Anda juga harus 
bisa membedakan antara jalur diploma yang diselenggarakan oleh suatu perguruan 
tinggi dan jalur diploma yang diselenggarakan oleh lembaga kursus. Biasanya lembaga 
kursus akan menjaring siswanya dengan iming-iming "setara" diploma 1, diploma 2, 
atau diploma 3. Pada kenyataannya, sertifikat yang akan kita terima tidak dapat kita 
gunakan untuk transfer/alih pendidikan di perguruan tinggi lain. Alasannya, sertifikat 
yang dikeluarkan oleh lembaga kursus hingga saat ini belum diakui untuk dapat 
disetarakan dengan diploma dari perguruan tinggi.  

Fasilitas Pendidikan. 

Hati-hatilah dengan tampilan fisik. Himbauan ini tidak hanya berlaku kalau kita memilih 
teman, tetapi berlaku juga ketika kita akan memilih suatu perguruan tinggi. Gedung 
megah dan ber-AC saja tidak cukup untuk menjamin berlangsungnya proses belajar-
mengajar yang baik. Fasilitas utama yang harus Anda ketahui dalam suatu perguruan 
tinggi adalah seberapa baik dan bagusnya fasilitas, seperti laboratorium (komputer, 
akuntansi, bahasa, dan lain-lain), bimbingan dan konseling, serta perpustakaan yang 
dimiliki.  

Perlu Anda ketahui juga bahwa pola kompetisi yang cukup ketat di Seleksi Penerimaan 
Mahasiswa Baru (SPMB) di mana rata-rata yang diterima hanya berkisar 14-17% dari 
jumlah peserta tes seleksi masuk PTN. Menatap masa depan berarti mempersiapkan 
generasi yang memiliki kecintaan terhadap bangsa dan negara yang kita cintai ini, serta 
merupakan terapi akademis bagi anak bangsa yang menyadari bahwa pendidikan tinggi 
harus menjadi solusi untuk meningkatkan SDM dalam penguasaan IPTEK sehingga 
bisa mempersiapkan tenaga handal di tengah kompetisi global.  

Diambil dan diedit seperlunya dari:  

Nama situs : Dewa Yudhi Blogs  
Pengirim  : Tata Sutabri  
Alamat URL : http://himynameisdewa.blogspot.com/  

http://himynameisdewa.blogspot.com/
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Catatan: tulisan di atas diambil dari sebuah milis bernama Milis Dikmenjur dan 
dikirimkan oleh Tata Sutabri.  

Stop Press 

"40 Hari Mengasihi Bangsa dalam Doa" 

Dengan mendekatnya bulan puasa, hati kita diketuk untuk mengingat mereka yang 
belum mengenal kasih Tuhan. Adakah Anda tergerak untuk berdoa bersama-sama 
menjelang dan selama bulan Ramadhan ini? Bahan pokok doa yang disebut "40 Hari 
Mengasihi Bangsa Dalam Doa", telah kami persiapkan untuk Anda yang terbeban 
berdoa. Silakan menghubungi kami untuk mendapatkan bahan pokok doa ini lewat e-
mail. Anda juga bisa mendaftarkan teman-teman Anda supaya mereka pun bisa berdoa 
dengan memakai bahan doa ini. Kirimkan surat Anda ke:  
==> < doa(at)sabda.org >  

Mengirimkan bahan "40 Hari Doa" menjelang dan selama bulan Ramadhan secara 
elektronik telah menjadi tradisi tahunan yang dikerjakan oleh Yayasan Lembaga 
SABDA dengan bekerja sama dengan pelayanan "40 Hari Doa". Untuk tahun 2007, 40 
hari doa akan dilakukan tanggal 3 September - 12 Oktober 2007.  

• potong di sini  

Bagi Anda yang berminat untuk mendapatkan versi kertasnya, silakan 
menghubungi: 
  Mengasihi Bangsa dalam Doa 
  P.O. Box 7332 JATMI JAKARTA 13560 
  Email  : < a40hdbb(at)yahoo.com > 
 
Harap permohonan pengiriman buku mencantumkan: 
Nama jelas       : 
Alamat lengkap   : 
Kota dan kode pos: 
Propinsi         : 
Nama lembaga     : 
No telp./HP      : 
E-mail           : 
 
* potong di sini 

Marilah kita berpuasa dan berdoa bersama untuk Indonesia. Biarlah tangan Tuhan yang 
penuh kuasa itu menolong dan menggugah hati nurani para pemimpin bangsa ini untuk 
bertekad dan bersatu mengeluarkan bangsa kita dari kemelut berbagai masalah yang 
berkepanjangan. Selamat menjadi "penggerak doa" di tempat di mana Anda berada dan 
biarlah karya Tuhan terjadi di antara umat-Nya, khususnya bangsa Indonesia.  

Topik 
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• TOPIK ICW EDISI 1092  

ICW Edisi 1092 akan mengulas situs-situs pelayanan kaum muda. Bila Anda memiliki 
informasi atau mengelola situs atau milis yang membahas dan menyediakan informasi 
tentang situs pelayanan kaum muda, baik dari dalam, maupun luar negeri, silakan 
mengirimkan info atau ulasannya ke Redaksi ICW melalui e-mail di alamat:  

< icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  
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ICW 1092/Oktober/2007: Pelayanan Kaum 
Muda  
Salam Kasih  

Shalom pembaca yang terkasih,  

Anda semua tentunya sudah tidak asing lagi dengan kutipan ayat berikut ini: "Jangan 
seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi 
orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, 
dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu" (1Tim. 4:12).  

Menjadi pemuda bukan berarti kita tidak bisa memberikan yang terbaik bagi Tuhan. 
Justru usia muda adalah sebuah usia yang sangat produktif, di mana kita bisa melayani 
Tuhan dengan maksimal dan efektif. Di beberapa tempat ada gerakan pelayanan yang 
dimotori oleh kaum muda, khususnya yang duduk di bangku kuliah. Semangat yang 
mereka miliki demikian menyala-nyala dan menginspirasi orang lain.  

Nah, bila Anda terlibat dalam pelayanan muda-mudi, sajian kali ini perlu disimak. Sebab 
sejumlah situs menghadirkan beragam bahan menarik yang akan memperkaya Anda di 
tengah pelayanan muda-mudi. Silakan menyimak, Tuhan memberkati.  

Teriring salam dan doa, Redaksi ICW, Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• Buletin Pillar  

Bagi Anda yang berbagian dalam kegiatan pemuda Gereja Reformed Injili Indonesia 
(GRII), tentu sudah akrab dengan versi cetak Buletin Pillar. Buletin bulanan yang 
diprakarsai oleh pemuda GRII Singapura ini juga sudah hadir dalam versi situs.  

Tidak jauh beda dengan versi tercetak, isi situs ini juga menyajikan beragam bahan 
yang bisa ditemukan dalam versi tercetak. Sebut saja transkrip khotbah Pdt. Stephen 
Tong, artikel-artikel dengan kandungan nilai Reformed-Injili yang khas, termasuk 
resensi buku dan pojok-pojok menarik seperti Sersan dan Tahukah Kamu Bahwa. Tidak 
heran memang, situs ini bisa dianggap sebagai arsip dari versi tercetak Buletin Pillar.  

Fasilitas yang disediakan situs ini tergolong standar. Fasilitas pencarian yang tersemat 
memungkinkan Anda mencari bahan-bahan sesuai kata kunci yang Anda masukkan. 
Selain itu, Anda hanya bisa mengunduh Buletin Pillar versi tercetak dalam format PDF. 
Sayang, interaktivitas yang sudah mewabah di berbagai situs belum ditemukan di situs 
ini.  

Bagaimanapun juga, kalau Anda rindu memperkokoh aspek doktrinal, apa pun 
denominasi Anda, jangan ragu berkunjung ke situs ini. Anda pasti dimanjakan dan 
diberkati dengan beragam bahan bercorak Reformed-Injili di sini.  
==> http://www.buletinpillar.org/  

• Pemuda Kristen  

Pemuda Kristen mengusung visi untuk menjadi situs sumber informasi aktivis Kristen. 
Hal itu tercermin dari moto yang tertera di bawah "header". Tujuannya ialah 
mengembangkan pelayanan pemuda di dalam menghadapi tantangan zaman. 
Pengembangnya tentu saja kaum muda. Mereka ini mengusung semangat Reformed 
Injili guna menjalankan mandat Injil dan mandat Budaya.  

Ketika berkunjung ke situs ini, mungkin Anda akan merasa kalau situs ini sudah tidak 
"up-to-date". Informasi pada bagian Headlines, yang isinya tidak jauh beda dengan 
menu Hot News, tergolong sudah tidak relevan. Sehingga kolom ini untuk sementara 
bisa dikesampingkan. Tapi tidak usah khawatir. Masih ada halaman lain dari situs ini 
yang dapat memuaskan Anda.  

Pada bagian Artikel, Anda akan disuguhi oleh sejumlah tulisan bercorak Reformed-Injili. 
Tulisan-tulisan itu disajikan dalam delapan kategori meliputi Pengajaran, Rohani Umum, 
Kesaksian, Musik Lagu, Sharing Buku, PI, Sekolah Minggu, dan Persekutuan. Kecuali 
Persekutuan, kategori lainnya dimuati oleh sejumlah artikel. Saat terakhir dikunjungi, 
setidaknya 98 artikel bisa disimak dari menu Artikel ini.  

http://www.buletinpillar.org/
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Interaktivitas pada situs ini sebenarnya sudah tersemat. Kalau merasa mendapat 
berkat, Anda bisa memberikan komentar pada tulisan-tulisan tertentu. Fasilitas lain 
yang tersedia, Anda bisa mengirim artikel tertentu kepada teman(-teman) Anda. 
Fasilitas standar lainnya ialah fasilitas pencarian. Fasilitas ini sendiri hanya ditujukan 
untuk pencarian internal situs saja. Sementara untuk mengikuti perkembangan terbaru 
dari PemudaKristen.com ini, Anda bisa mendaftarkan alamat e-mail Anda pada boks 
yang tersedia.  
==> http://www.pemudakristen.com/  

• Perkantas Jakarta  

Perkantas Jakarta merupakan lembaga pelayanan mahasiswa yang dirintis pada tahun 
1971. Saat ini pelayanan mereka sudah tidak sekadar ditujukan kepada mahasiswa 
saja. Melalui menu Pelayanan, Anda akan mengenal sejumlah wilayah pelayanan 
mereka. Perhatian mereka tidak terbatas kepada kaum pemuda yang notabene kaum 
mahasiswa saja, tapi juga memerhatikan siswa-siswi sekolahan, sembari terus menjalin 
persekutuan dengan para alumni.  

Meski dimulai di Jakarta, Perkantas turut menjangkau wilayah lain. Simak sejarah 
perintisan, profil, kondisi ladang, dan berbagai kegiatan di wilayah lain di Indonesia 
lewat menu Regional. Selain informasi seputar Perkantas, sejumlah artikel bisa 
dinikmati di sini. Selain kesaksian, melalui menu Taman Bacaan, Anda akan 
menemukan beragam artikel yang dibagi dalam sepuluh kategori, mulai dari Artikel 
Utama, Keunikan PMK, sampai Alumni. Ada juga bahan yang bisa diunduh. Meski 
demikian, dari 3 kategori, hanya 2 yang bisa diunduh, yaitu Warta dan Bacaan lain; 
semua dalam format PDF.  

Sebenarnya, situs ini menyediakan sarana belanja juga. Sayangnya ketika dicoba, kami 
tidak menemukan informasi lebih lanjut tentang cara pembayaran dan pengiriman.  
==> http://www.perkantasjkt.org/  

• PMK ITB -  

Anda alumnus ITB? Atau dari PTN/PTS lain? Kalau Anda terlibat dalam pelayanan 
mahasiswa, tidak ada salahnya untuk melihat situs PMK ITB ini. Sebagai media 
interaktif lintas wilayah, situs PMK ITB ini memungkinkan para alumnusnya yang 
ketepatan sudah bekerja di tempat lain, atau sudah kembali ke daerah asalnya, untuk 
tetap menjalin komunikasi.  

Ada tiga lembaga pelayanan yang dapat Anda temukan di ITB. Ada Open House yang 
diprakarsai ole Ibu Dorothy Marx. Ada juga PMK Sion. Dan yang turut berperan dalam 
pembinaan kerohanian mahasiswa ITB, ialah Para Navigator.  

Beberapa fasilitas yang disediakan di sini memang dikhususkan bagi anggota PMK ITB. 
Misalnya, Webmail dan milis. Meski demikian, berbagai artikel yang tersaji di dalamnya 
dapat dinikmati oleh siapa pun. Bahan-bahan tersebut dapat dinikmati langsung dari 

http://www.pemudakristen.com/
http://www.perkantasjkt.org/
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menu yang tersedia di bagian Navigation, meliputi artikel rohani dan kesaksian pada 
bagian Christianity. Atau pada humor dan tips pada bagian Fun.  

Berminat bergabung dengan mereka? Mengapa Anda tidak mendaftar dan saling 
membangun? Kunjungi saja alamat berikut.  
==> http://www.pmk-itb.com/  

Jelajah Situs Manca 

• Anak Domba  

Bagaimana kekristenan di Negeri Jiran, Malaysia? Ingin tahu? Coba deh kunjungi situs 
Anak Domba ini. Situs yang dibangun dengan semboyan saluran berkat bagi generasi 
baru ini disebut juga sebagai Portal Rohani Kristen Malaysia. Kedekatan rumpun 
bahasa dengan bahasa kita tentu tidak menyulitkan Anda untuk menyimak beragam 
informasi dan aktivitas di sana.  

Melalui menu Rumah Doa, Anda bisa melihat-lihat topik-topik doa yang dikirimkan oleh 
ADers (para AD), begitu mereka menyebut anggotanya. Selain itu, Anda juga dapat 
mengirimkan topik doa pribadi untuk didoakan oleh teman-teman lain. Tentu saja Anda 
harus menjadi salah satu penggunanya.  

Tidak ada ruginya bila Anda memutuskan menjadi bagian komunitas ini. Selain bisa 
berbagi pengalaman dengan rekan muda-mudi di negeri tetangga itu, Anda bisa 
menikmati beragam fasilitas lain yang disediakan di sini. Sebut saja Chatbox dan 
Forum. Melalui Chatbox yang tersemat, Anda dapat memperkenalkan diri dan menyapa 
ADers lain yang ketepatan sedang tersambung juga. Atau Anda bisa memanfaatkan 
forum diskusi dan memperbincangkan berbagai hal menarik. Forum ini sendiri bisa 
dianggap ramai. Lihat saja aktivitas di dalamnya. Dengan menjadi anggota, Anda juga 
bisa mengunduh berkas audio MP3 lewat AD Jukebox.  
==> http://www.anakdomba.com/news.php  

• Anointed Youth -  

Sebagai organisasi pemuda Kristen secara tersambung, Anointed Youth memiliki 
kerinduan untuk menjangkau muda-mudi dari seluruh dunia untuk mengenal Kristus. 
Oleh karena itu, Anointed Youth berniat menghadirkan suasana yang membuat para 
remaja/pemuda merasa diterima.  

Lihat saja fasilitas yang mereka sediakan. Ada blog yang bisa menjadi tempat berbagi 
berkat. Blognya pun cukup ramai. Saat ulasan ini ditulis, setidaknya 151 anggota 
dengan 540 artikel bisa dinikmati. Jumlah itu tergolong lumayan untuk situs yang tidak 
mengkhususkan diri sebagai penyedia blog semacam Wordpress, misalnya. Selain itu, 
ada juga forum dengan 9 kategori dan 31 subkategori. Melalui forum ini, Anda juga bisa 
bersaksi, berbagi cerita, mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan pelik perihal iman dan 
kekristenan, dan berbagai hal lainnya. Sama seperti blog, untuk memanfaatkan forum 

http://www.pmk-itb.com/
http://www.anakdomba.com/news.php
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secara penuh, Anda perlu mendaftarkan diri terlebih dahulu. Ingin mendapatkan 
kesaksian ala remaja muda yang menguatkan? Kunjungi seksi True Story. Anda tidak 
hanya dapat membaca, tapi diundang juga untuk membagikan pengalaman hidup 
bersama Kristus. Lalu kalau Anda berusia 14 25 tahun dan ingin mencari kenalan baru, 
selain memanfaatkan forum, Anda juga bisa menggunakan fasilitas e-Pal. Untuk itu, 
Anda bisa langsung mengunjungi alamat http://penpals.anointedyouth.org/. Ingin 
menguji pengetahuan seputar Alkitab? Klik di Bible Quizzess. Selain memainkannya 
sendiri, Anda bisa menggunakannya sebagai bahan untuk persekutuan pemuda di 
tempat Anda. Untuk bermain, Anda juga harus terdaftar sebagai anggota.  

Simpulannya, situs ini benar-benar memerhatikan kaum muda yang menjadi 
anggotanya. Lihat saja penghargaan yang mereka beri dalam wujud Youth of the 
month, berdasarkan kesaksian dan perannya dalam komunitas ini.  
==> http://anointedyouth.org/  

• Dare2Share -  

Bagaimana bersaksi kepada kaum ateis? Kepada pemeluk agama lain? Atau kepada 
pemuja setan? Bila Anda rindu menjangkau kaum muda yang demikian, Anda perlu 
mengunjungi situs Dare2Share ini. Beragam bahan menarik yang akan mendukung 
pelayanan bagi kaum remaja dan muda-mudi bisa Anda dapatkan di sini hanya dengan 
mengakses sejumlah menu yang telah disediakan.  

Sebut saja artikel-artikel yang terhimpun dalam Soul Fuel. Setiap pekan, Soul Fuel 
menyajikan salah satu dari tiga puluh pertanyaan yang menjadi dasar kebenaran 
Kristen. Jawaban dihadirkan dengan bahasa yang sangat cocok untuk kaum muda. 
Malahan ada tiga versi yang disediakan: "for students", "for parents", dan "for youth 
leader". Untuk bisa menikmati dua versi terakhir, Anda harus menjadi salah satu 
anggotanya terlebih dahulu.  

Berbeda dengan Soul Fuel, dalam Culture Comission, Anda dapat menikmati beragam 
artikel yang tersedia tanpa mendaftar. Artikel-artikel yang disediakan di sini disajikan 
secara khusus agar kaum muda bisa menjangkau rekan-rekan muda lain. Film-film dan 
lagu-lagu terbaru, juga tren lainnya, bisa dimanfaatkan sebagai saluran kesaksian.  

Sementara itu, lebih dari dua ratus renungan disediakan pada menu Devotion. 
Renungan-renungan itu disajikan lengkap dengan pertanyaan penuntun di setiap 
renungan. Topik-topiknya meliputi Tuhan, doa, integritas, penginjilan, pelayanan kaum 
muda, dan sebagainya.  

Masih banyak lagi yang bisa Anda dapatkan di situs ini, termasuk di antaranya forum 
diskusi seputar penginjilan maupun hal-hal umum lainnya. Oleh karena itu, silakan 
langsung berkunjung, dapatkan beragam berkat dan bagikan kepada rekan muda-mudi 
Anda!  
==> http://www.dare2share.org/  

http://penpals.anointedyouth.org/
http://anointedyouth.org/
http://www.dare2share.org/
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• The Source4ym -  

Dipelopori oleh Jonathan McKee, pelayanan nonprofit ini menyediakan beragam bahan 
pendukung bagi para pemuda yang berbagian dalam pelayanan. Boleh dibilang situs ini 
menawarkan sesuatu yang berbeda ketimbang situs-situs lain yang sejenis. Anda tidak 
perlu menjadi anggota untuk dapat menikmati isi situs ini. Juga tanpa biaya siluman. 
Semuanya benar-benar disajikan secara gratis! Coba saja lihat apa yang ditawarkan.  

Dari serangkaian menu di bagian Free Resources & Ideas, Anda akan menemukan 
beragam bahan dan ide menarik yang akan membuat pelayanan Anda meriah. Ada 
Games & Icebrakers yang semuanya diakui sudah diuji dan terbukti sukses! Atau Event 
& Activity Ideas.  

Sementara dari Articles, How To's Ready Reference, Anda masih akan disuguhi bahan-
bahan berharga lain seperti artikel yang ditulis sendiri oleh Jonathan McKee pada 
Article Archive. Beragam permainan, ide, video klip, dan ulasan bisa dinikmati dari 
sana. Bahkan bila Anda menemukan permasalahan dalam pelayanan muda-mudi, 
jangan ragu untuk bertanya kepada Jonathan lewat Ask The Source. Hanya saja, ada 
baiknya Anda melirik arsip tanya-jawab yang tersedia. Siapa tahu pertanyaan Anda ada 
di sana juga.  

Masih merasa haus? Klik saja Web Link di bagian Recommended. Sejumlah situs 
menarik telah siap untuk dikunjungi. Malah lengkap dengan ulasan singkatnya.  

Tidak usah heran bila melihat sejumlah iklan yang menghias. Sebagai pelayanan 
nonprofit, dana operasional tentu dibutuhkan. Dan iklan merupakan salah satu 
strateginya selain mengundang para donatur. Tapi tenang saja, iklan tersebut 
semuanya tergolong sehat.  
==> http://www.thesource4ym.com/  

Jelajah Situs Umum 

• Komunitas AIDS Indonesia  

Beragam informasi berharga seputar AIDS ada di sini. Dari halaman utama, Anda akan 
disuguhkan pada sejumlah tulisan yang dibagi dalam kategori Artikel, Suara Komunitas, 
Gagasan, Laporan Kegiatan, dan Daily HIV-AIDS Report. Tapi tidak hanya itu yang 
akan Anda temukan di sini.  

Lewat menu Referensi, informasi penting lain bisa Anda simak. Kalau Anda melirik Data 
Kasus, Anda akan menemukan 27 kasus sejak 1995 hingga April Juni 2007 yang bisa 
diakses langsung dari database Komunitas AIDS Indonesia ini. Data-data ini jelas akan 
membantu Anda yang ketepatan melakukan studi tentang AIDS. Belum lagi ratusan 
kliping yang dihimpun dari berbagai media massa yang turut memperkaya wawasan 
Anda.  

http://www.thesource4ym.com/
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Sebagai situs komunitas, sejumlah tautan menuju komunitas AIDS lainnya yang ada di 
Indonesia juga dapat Anda temukan. Sayangnya AIDS Yogyakarta dan AIDS Laki-laki 
masih dalam tahap pembangunan.  

Bila Anda ingin berpartisipasi bersama Komunitas AIDS Indonesia, jangan segan-
segan. Anda bisa memberi masukan kepada administrator, menambah data 
lembaga/institusi dan individu, pun memperbaiki data, atau mengirim berita/opini. Tapi 
sebelumnya, lihat dulu prosedur berpartisipasi agar lebih tertib.  
==> http://aids-ina.org/  

Get the Fresh 

GREJA KRISTEN JAWI WETAN 
http://gkjw.uni.cc/ 

Situs ini benar-benar baru hadir di dunia maya. Usianya belum genap dua bulan kala 
kami mengunjunginya. Meski bukan situs resmi dari Gereja Kristen Jawi Wetan 
(GKJW), upaya menghadirkan situs seperti ini memang patut disambut baik sebab 
semakin memungkinkan umat Kristen lain untuk mengenal jemaat lain dan utamanya, 
agar memiliki kerinduan untuk saling berbagi.  

Situs yang dibangun dengan CMS Joomla! ini isinya masih belum banyak. Pada menu 
blog, tercatat baru ada enam tulisan. Itu pun baru satu yang benar-benar bisa dianggap 
artikel, yaitu Sejarah GKJW. Malahan ada beberapa bagian yang memang masih boleh 
dibilang masih belum berisi, seperti Daftar Rekanan dan Kontak Kami.  

Forum diset agar tidak dapat diakses oleh pengunjung. Anda harus bergabung terlebih 
dahulu dan masuk ke forum tersebut dulu baru bisa berdiskusi. Hal ini dilakukan untuk 
meminimalkan spam.  

Silakan melihat-lihat dan memberi masukan kepada administratornya. Masukan Anda 
akan sangat berharga untuk pengembangan situs ini.  

 
==> http://gkjw.uni.cc/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• Blog Kristen Perkasa Mainz  

http://aids-ina.org/
http://gkjw.uni.cc/
http://gkjw.uni.cc/
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Sedikit berbeda dengan blog-blog sebelumnya yang kami ulas, blog yang satu ini boleh 
dibilang blog keroyokan. Penulisnya ialah kaum muda yang berdomisili di Jerman, 
tepatnya di kota Mainz. Blog ini dibangun sebagai wadah kesaksian rohani muda-mudi 
anggota Perkasa, kelompok sel GMI Frankfurt. Namun, di sini Anda tidak hanya akan 
menemukan kesaksian-kesaksian yang ditulis dengan gaya yang sederhana, tapi juga 
beberapa lirik lagu rohani yang disertakan di sana. Berbagai kategori tulisan tersedia 
pula agar setiap orang yang ingin menikmati kategori tertentu dapat meloncat langsung 
ke kategori yang dimaksud. Cukup dengan memberi tanda centang dan mengeklik 
tombol Get selection. Beberapa kategori tersebut, yaitu Artikel, Doa, Kesaksian, Lagu, 
dan Lain-lain. Meski digarap beramai-ramai, blog ini kebanyakan diisi oleh Donny Riyadi 
dan Eunike. Penulis blog lain di sini, yaitu Yeni, Anwar, dan Gregoria. Karena tidak 
menyertakan flash, blog ini tergolong mudah diakses. Jadi, silakan berkunjung untuk 
mengenal bagaimana kehidupan sekaligus pergumulan mereka di negeri orang.  

 
==> http://www.donnyriyadi.de/blogs/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

• Milis Batu Hidup  

Mailing list batu hidup adalah milis yang terbuka untuk umat Kristen maupun Katolik dari 
berbagai denominasi gereja. Milis ini dapat menjadi sebuah wadah bagi mereka yang 
haus akan pengenalan terhadap firman Tuhan. Dalam milis Batu Hidup, setiap anggota 
dapat saling mengirimkan pesan yang kemudian bisa ditimpali oleh anggota yang lain. 
Diharapkan melalui milis ini para anggota bisa saling diingatkan, mendoakan satu sama 
lain, dan terus dibangun dalam Tuhan. Bagi yang berminat menjadi anggota, silahkan 
kirim e-mail melalui alamat di bawah ini.  
==> batuhidup-subscribe(at)yahoogroups.com [berlangganan]  
==> batuhidup(at)yahoogroups.com [kirim pesan]  

  

http://www.donnyriyadi.de/blogs/
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Artikel:Tips Memilih Nama Domain 

Domain dalam internet sangat berperan penting untuk menunjukkan identitas Anda, 
layaknya sebuah nama domain dapat mewakili siapa Anda di jagad maya. Sebenarnya 
domain adalah alias dari alamat IP (XXX.XXX.XXX.XXX). Berikut ini tips bagaimana 
Anda memilih domain untuk pribadi ataupun untuk suatu organisasi.  

• Carilah domain yang mewakili identitas diri Anda  
Gunakan nama domain yang sama atau mencerminkan kepribadian, karakter, 
dan identitas diri Anda. Ini dapat membantu domain Anda untuk lebih dikenal 
oleh netter. Sebelumnya Anda bisa mencari tahu apakah domain tersebut sudah 
ada yang memiliki atau belum di situs  
http://www.allwhois.com atau di situs  
http://www.internic.net/whois.html.  

• Cari kata yang unik  
Gunakan nama yang unik agar registrasi Anda berhasil, misalnya dengan 
menambahkan tanda hubung - (dash) atau gunakan kombinasi angka (0-9) atau 
juga menggunakan kombinasi huruf yang bisa dibaca serupa, seperti 
endang.com —> endank.com.  

• Buatlah nama domain pendek  
Ini berguna agar pengguna internet lebih mengingat domain Anda. Jika nama 
domain terlalu panjang, dikhawatirkan "netter" atau "user" tidak akan mengingat 
domain Anda saat hendak kembali berkunjung.  

• Gunakan tambahan kata saat domain Anda sama  
Kasus ini berlaku jika pada domain perusahaan, misalnya saat Anda ingin 
mendaftarkan domain www.omega.co.id, dan ternyata sudah di daftarkan orang 
lain, Anda dapat menambahkan kata yang identik dengan perusahaan atau 
organisasi Anda, misalnya dengan menambahkan "my" menjadi www.my-
omega.co.id atau "online" menjadi www.omegaonline.co.id atau "news" menjadi 
www.omeganews.co.id.  

• Gunakan domain sesuai kebutuhan  
Maksudnya, Anda sebaiknya mengunakan domain (.com, .net, .org, .name, .mp3, 
.co.id, .web.id) sesuai dengan kebutuhan Anda. Jika cakupannya hanya 
Indonesia, Anda bisa menggunakan domain .co.id, selain mencerminkan bahwa 
perusahaan Anda berada di Indonesia, harga dari domain lokal bisanya lebih 
murah. Lain lagi jika perusahaan Anda berskala internasional; Anda dapat 
menggunakan .com atau .org.  

• Gunakan domain gratis  
Jika kantong saku Anda cekak alias dana sedikit, Anda bisa gunakan failitas 
domain gratis yang tentunya merupakan domain alias dari hosting Anda 
sebelumnya. Misalnya, sebelumnya Anda sudah memiliki web hosting di 
geocities.com dengan alamat www.geocities.com/namaku —> namaku.cjb.net 
atau namaku.tk atau come.to/namaku. Atau Anda bisa mencari sendiri di Google 
dengan kata kunci "URL redirection".  

Demikian tadi tips memilih domain, semoga berguna bagi Anda.  

http://www.allwhois.com/
http://www.internic.net/whois.html
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Diambil dan diedit seperlunya dari:  

Nama situs  : Tutor Gratis  
Judul asli artikel : Tips Memilih Nama Domain  
Penulis  : Tidak dicantumkan  
Alamat URL  : http://tutor.web.id/internet/tips-memilih-nama-domain/  

Lain-Lain 

Mencegah Masalah-Masalah Pemuda 

Dalam bukunya yang berjudul "Christian Counseling a Comprehensive Guide", Gary R. 
Colin membagikan lima tips bagi Anda untuk mencegah masalah-masalah pemuda. 
Berikut langkah-langkah yang bisa diambil untuk memaksimalkan pelayanan kita.  

1. Pendidikan dan dorongan 
o Terkadang, para pemuda dikejutkan dan diliputi oleh tekanan dari 

kelompok mereka. Orientasi masa kuliah sering kali memberikan 
peringatan dan saran praktis dalam menghadapi masalah bagi mahasiswa 
yang baru masuk, akan tetapi proses ini dapat dikembangkan.  

o Sekolah minggu, kelompok diskusi gereja, kelompok ibu-ibu muda dan 
eksekutif junior, kelompok Pemahaman Alkitab (PA) di rumah, atau 
pelayanan firman yang diberikan secara berkala dapat menolong para 
pemuda untuk mengatasi tekanan masalah, memberikan anjuran untuk 
memecahkan masalah, menyediakan kesempatan untuk berdiskusi, dan 
memberikan kesempatan kepada para partisipan untuk saling mendorong 
satu sama lain.  

o Ketika gereja atau program lain berbicara mengenai kebutuhan sehari-
hari, orang-orang akan datang.  

2. Lebih banyak mentor  
Program mentor untuk pemuda tidak harus selalu dilakukan secara formal. Ini 
bukanlah suatu penyederhanaan bahwa pendekatan yang tepat adalah berdoa 
untuk hubungan mentor dengan orang yang dibimbingnya dan kemudian secara 
sadar mencari seseorang yang dapat menjadi mentor Anda, atau orang yang 
bisa Anda bimbing.  

3. Pengembangan mimpi 
Proses itu dimulai ketika ada yang bertanya, "Apa yang akan saya lakukan 
sepuluh tahun yang akan datang? Apakah Tuhan ingin saya melakukan hal ini? 
Langkah-langkah apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan mimpi-mimpi 
saya?" Ketika para pemuda ini berusaha untuk mewujudkan mimpi mereka, 
tampaknya mereka kurang mengembangkan pengendalian diri dan pola hidup 
yang membuat mereka frustrasi.  

4. Kesabaran orang tua 
Tidaklah mudah bagi para orang tua yang memiliki anak-anak yang tergolong 
pemuda ketika melihat anak-anak mereka yang sedang beranjak dewasa ini 

http://tutor.web.id/internet/tips-memilih-nama-domain/
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berjuang melawan masalah-masalah yang timbul dalam menghadapi 
kedewasaan. Kadang-kadang, orang tua justru membuat masalah menjadi 
semakin buruk karena mereka tidak bisa memberi toleransi. Kadang-kadang, 
bantuan yang terbaik bagi pemuda adalah petunjuk yang diberikan oleh konselor 
Kristen atau pemimpin gereja kepada orang tua.  

5. Dukungan rohani 
Seseorang pernah bercerita bagaimana dia dapat tetap bertahan dari 
pernikahannya yang bermasalah dan impulsif. "Orang tua saya tidak mengajari 
saya," katanya. "Saya tahu bahwa mereka tidak peduli terhadap tunangan saya, 
akan tetapi saya juga tahu bahwa mereka juga berdoa." Beberapa saran dipakai 
Tuhan untuk menantang Anda supaya lebih giat untuk menyelidiki Alkitab.  

Diambil dan diedit seperlunya dari:  

Nama situs  : Takutlah akan Tuhan pada Masa Mudamu!  
Judul asli 
artikel : Pelayanan Perkotaan dan Pedesaan  

Penulis  : Drs. Raskita Barus, M.Th.  

Alamat URL  : http://pemudaypdpa.blogspot.com/2007/08/pt-xxii-kategori-pemuda-
mahasiswa_31.html  

Stop Press 

Tahun 2008 sebentar lagi menjelang, untuk itu kami mengundang anggota ICW ikut 
aktif berperan serta memberi masukan berupa saran maupun kritik guna meningkatkan 
pelayanan ICW agar kami bisa hadir lebih baik lagi pada tahun yang baru. Selain itu, 
kami juga membuka kesempatan bagi anggota untuk memberikan masukan topik-topik 
apa saja yang perlu diangkat untuk edisi-edisi ICW tahun 2008. Silakan mengisi 
kuesioner yang ada di bawah ini dan mengirimkannya kembali ke alamat:  

< icw(at)sabda.org >  

Kami menunggu partisipasi dari Anda.  

potong di sini 
 
                 KUESIONER UNTUK ANGGOTA ICW** 
 
Nama lengkap : 
Alamat e-mail: 
 
1. Saran, komentar dan masukan yang ingin Anda berikan bagi kemajuan 
  Publikasi ICW: 
  a. .... 
  b. .... 
  c. .... 
 

http://pemudaypdpa.blogspot.com/2007/08/pt-xxii-kategori-pemuda-mahasiswa_31.html
http://pemudaypdpa.blogspot.com/2007/08/pt-xxii-kategori-pemuda-mahasiswa_31.html
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2. Topik untuk edisi-edisi ICW tahun 2008: 
  a. .... 
  b. .... 
  c. .... 
 
**Catt: jawaban Anda ini nanti tidak akan kami publikasikan. 
 
kirim ke: < icw(at)sabda.org > 

Topik 

ICW Edisi 1093 akan mengulas situs-situs yayasan/lembaga Kristen. Kalau Anda 
memiliki informasi atau bahkan mengelola situs atau milis yang membahas dan 
menyediakan informasi mengenai topik tersebut, silakan kirimkan info atau ulasannya 
kepada kami melalui alamat:  
==> < icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  
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ICW 1093/November/2007: 
Yayasan/Lembaga Kristen  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

Ada beragam bentuk pelayanan yang bisa dikerjakan oleh mereka yang ingin melayani 
Tuhan. Jika sebelumnya Anda melihat pelayanan kaum muda lewat situs-situs yang 
kami ulas, kini kami hadirkan sejumlah situs yayasan/lembaga Kristen. 
Yayasan/lembaga ini tidak melulu bergerak dalam penginjilan, tapi juga sosial. Kalau 
Anda menelusuri satu per satu, tentu Anda akan menemukan ciri khas pelayanan 
masing-masing.  

Selain sajian tersebut, secara khusus kami mengangkat tips pengembangan situs 
gereja pada kolom Infonet. Kiranya tips ini berguna dan menjadi berkat bagi Anda.  

Selamat menikmati sajian ICW 1093.  

Teriring salam dan doa,  
Pemimpin Redaksi ICW,  
Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• YAYASAN LEMBAGA SABDA (YLSA) -  

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) merupakan yayasan yang bergerak dalam 
pelayanan elektronik. Saat ini, yayasan ini menjadi yayasan nonprofit terbesar di 
Indonesia. Dengan visi menjadi hamba elektronik, YLSA menyediakan sumber bahan 
(terutama biblika, Alkitab, dan bahan-bahan kekristenan lain) dalam format digital. 
Untuk visi itu, YLSA mengusung misi:  

•  
o membuat dan membagikan CD SABDA (software Alkitab, biblika, dan alat-

alat);  
o membangun situs-situs sumber bahan kekristenan yang terlengkap;  
o menerbitkan publikasi-publikasi elektronik Kristen;  
o membangun komunitas pembelajaran online Kristen.  

Melalui situs ini, Anda akan dibawa untuk lebih mengenal yayasan yang sudah berdiri 
sejak 1993 ini. Selain visi-misi, Anda akan mengenal sejarah, produk (plus tautan 
kepada situs-situs YLSA), rencana pelayanan, dan hal-hal lainnya. Anda juga diundang 
untuk berpartisipasi dalam pelayanan ini. Partisipasi itu berupa dukungan doa, dana, 
daya, duta, dan data. Anda dapat mengisi formulir partisipasi yang telah tersedia pada 
halaman Partisipasi. Dan bila ingin mengetahui perkembangan pelayanan YLSA, Anda 
akan disuguhkan berita-berita terkini melalui Berita YLSA (tentang Berita YLSA, lihat 
kolom Lacak Milis). Selamat berkunjung.  
==> http://ylsa.sabda.org/  

• JESUIT REFUGEE SERVICE INDONESIA -  

Jesuit Refugee Service (JRS) merupakan lembaga pelayanan dari Serikat Jesuit bagi 
para pengungsi. Lembaga ini dirintis oleh Romo Pedro Arrupe pada 14 Agustus 1980 
setelah menyaksikan penderitaan manusia perahu Asia. Dengan visi dan misi 
menemani, melayani, dan membela hak-hak pengungsi dan orang-orang yang terusir, 
JRS menyediakan pembelaan hak-hak para pengungsi (lihat Advokasi dari menu yang 
tersedia).  

Selain memberikan advokasi bagi para pengungsi, JRS juga melayani bidang-bidang 
lain, seperti pendidikan, kesehatan, dan kegiatan sosial lainnya. Lihatlah informasi 
lengkapnya pada halaman Gerak JRS Indonesia.  

Halaman-halaman yang ada di situs ini bisa Anda nikmati dalam format PDF. Kalau 
berminat, Anda bisa langsung mencetaknya, atau mengirimkannya ke alamat e-mail 
rekan Anda. Bahan-bahan gratis lain yang bisa Anda peroleh dari situs ini dapat 
ditemukan pada bagian Berita/Publikasi. Selain "newsletter" bernama Refuge pada 
menu Refuge, ada juga buku "Kapal-Kapal Pengharapan" yang bisa diunduh dalam 
format PDF.  

http://ylsa.sabda.org/
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Sayangnya, tidak ada fasilitas pencarian di situs ini. Mau tidak mau, Anda harus 
menelusuri isi situs ini untuk mencari bahan-bahan yang mungkin Anda butuhkan. 
Berminat mendukung? Klik saja Menjadi Voluntir dari menu Lowongan di bagian 
"header".  
==> http://www.jrs.or.id/  

• PONDOK HAYAT-PRO LIFE -  

Jika peduli pada isu aborsi, Anda perlu mengenal situs ini. Pondok Hayat-Pro Life 
merupakan representasi dari Pondok Hayat, sebuah yayasan yang memperjuangkan 
kehidupan manusia sejak pembuahan sampai kematian secara wajar. Yayasan yang 
diresmikan pada Juni 1998 ini selain nonprofit, juga bersifat interdenominasi.  

Yayasan ini bervisi membawa manusia kembali pada tujuan Ilahi dengan kuasa dan 
anugerah-Nya, sekaligus mengupayakan keselamatan ibu dan anak dari ancaman 
kematian akibat aborsi. Dalam menjalankan visi ini, Pondok Hayat tidak cuma berjuang 
menghentikan pembunuhan, tetapi juga melayani dan menjadi agen kehidupan. Ada 
tujuh kegiatan yang mereka kerjakan, di antaranya seminar dan penyuluhan, rumah 
singgah, dan pemulihan dan pembinaan keluarga. (Lihat Yang Kami Lakukan dari menu 
Tentang Kami.)  

Ada banyak orang yang terbantu, bahkan bertemu Kristus lewat pelayanan Pondok 
Hayat. Kesaksian mereka dapat disimak dari menu Kesaksian. Kalau Anda memiliki 
kenalan yang sedang dihadapkan pada pilihan aborsi, Anda dapat merujuk Pondok 
Hayat kepadanya, apalagi bila Anda dan kenalan Anda berdomisili di Surabaya. Tapi 
tidak usah khawatir, mereka juga melayani konsultasi via e-mail dengan jaminan 
kerahasiaan.  
==> http://www.pondokhayat.org/  

• PUSAT REHABILITASI YAKKUM  

Pusat Rehabilitasi YAKKUM merupakan lembaga nonpemerintah yang melayani anak-
anak cacat. Semula, pusat rehabilitasi ini menjadi bagian dari RS Bethesda sampai 
pada 1 Juni 2004, Pusat Rehabilitasi YAKKUM dan YAKKUM Craft berada dalam satu 
manajemen.  

Melalui situs ini, Anda bisa mengenal latar belakang organisasi Kristen yang digagas 
oleh Colin F.A. McLennan 25 tahun lampau ini. Meski lebih banyak melayani di 
Yogyakarta dan Jawa Tengah, jangkauan pelayanan mereka mencakup seluruh 
Indonesia. Untuk itu, mereka membuka kerja sama dengan sejumlah badan lainnya, 
meliputi Cordaid, Maltesser International, dan Swiss Red Cross. Hanya saja, tautan ke 
situs-situs mitra itu banyak yang tidak benar. Masih dari halaman utama, Anda dapat 
melihat jenis-jenis pelayanan yang mereka selenggarakan.  

Sayang situs ini tidak menyediakan bahan-bahan yang memperkaya wawasan seputar 
dunia para tunadaksa ini. Praktis, situs yang tercatat dibangun pada 2006 ini hanya 

http://www.jrs.or.id/
http://www.pondokhayat.org/
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menginformasikan keberadaan mereka saja. Tapi kalau Anda tergerak berbagian 
melayani para tunadaksa bersama mereka, silakan hubungi mereka melalui menu 
Kontak.  
==> http://www.rehabilitasi-yakkum.or.id/  

Jelajah Situs Manca 

• BARNABAS FUND - Hope and Aid for The Persecution Church -  

Barnabas Fund merupakan upaya pendanaan bagi gereja dan orang-orang percaya 
yang teraniaya. Bantuan praktis, doa, memberi kewaspadaan, dan pembelaan (hukum) 
menjadi elemen kunci bagi Barnabas Ministries. Saat ini, yayasan ini sedang 
menyerukan kampanye The Other Nine berdasarkan fakta bahwa satu dari sepuluh 
orang Kristen mengalami aniaya.  

Sebagai hal yang fundamental, Barnabas Ministries mengajak Anda untuk turut berdoa 
dengan memakai fokus doa yang telah mereka susun. Anda dapat memesan fokus doa 
ini untuk diterima via pos maupun e-mail secara gratis. Anda juga dapat mengunduh 
berkasnya dalam format PDF secara gratis.  

Bahan-bahan lain yang akan memudahkan Anda mendukung orang-orang Kristen 
tertindas, juga ada di sini. Simaklah video kekristenan Irak dan Korea Utara di halaman 
Barnabas Resources, pada Videos and Media. Ada juga bahan-bahan gratis yang dapat 
dipesan dari halaman Free Resources, di antaranya Barnabas Aid Magazine; Barnabas 
Prayer, Persecution Maps; termasuk bahan-bahan dari The Other Nine yang sedang 
dikampanyekan. Sayangnya, pemesanan itu masih ditujukan di Inggris. Tapi cobalah 
menghubungi kantor-kantor cabang Barnabas Fund terdekat untuk mendapatkan 
bahan-bahan tersebut.  

Seperti yayasan lain, Barnabas Ministries juga membuka peluang karier bagi yang 
kompeten. Coba lihat Staff Vacancy, siapa tahu Anda berminat.  

Manfaatkan fasilitas RSS atau daftarkan e-mail Anda untuk menerima buletin yang 
berisi informasi perkembangan pelayanan mereka.  
==> http://www.barnabasfund.org/  

• CHRISTIAN FOUNDATION FOR CHILDREN IN AGING (CFCA) -  

Pelayanan CFCA diawali dari misi yang dilakukan Bob Hentzen dan Jerry Tolle di 
Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Didorong hasrat untuk terus menolong 
masyarakat yang telah mereka layani sebelumnya, CFCA pun berdiri pada 1981. 
Prioritas tertinggi CFCA adalah mensponsori satu per satu anak-anak, muda-mudi, dan 
para lansia untuk membantu mereka mencapai cita-cita mereka, hidup bermartabat, dan 
berperan dalam komunitas mereka.  

http://www.rehabilitasi-yakkum.or.id/
http://www.barnabasfund.org/
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Rangkaian pelayanan CFCA dapat Anda simak di halaman CFCA News. Anda bisa 
menyortirnya berdasarkan Country/Mission Update, News Release, dan CFCA Press 
Coverage. Di halaman yang sama, Anda juga bisa menyaksikan video perjalanan misi, 
termasuk berita-berita terkini dari Multimedia Library. Selain video berformat MPG, 
Anda juga bisa melihat koleksi foto pelayanan CFCA.  

Seperti yayasan-yayasan lain, Anda bisa menyumbangkan dana, doa, maupun terjun 
langsung sebagai sukarelawan, baik di pusatnya, Kanada, maupun di Amerika Latin, 
Asia, dan Afrika. Anda bisa menjadi sponsor dan mendukung program-program mereka 
program beasiswa, dana bencana alam, dan program HIV/AIDS. Silakan lihat 
Contribute di menu How You Can Help untuk mengetahui beberapa cara dalam 
berkontribusi. Penjelasan dan persyaratan untuk menjadi sukarelawan juga ada di 
menu yang sama. Jangan lupa pula berdoa bagi mereka lewat menu Pray atau 
mengirimkan topik doa dengan memanfaatkan formulir yang tersedia.  

Bagaimana dengan kesempatan berkarier dengan CFCA? Saat ulasan ini ditulis, 
mereka menawarkan lima posisi untuk siapa saja yang kompeten. Silakan lihat 
informasinya di menu Employment.  

Situs CFCA ini sendiri telah mendapat penilaian A+ dari American Institute of 
Philanthropy dan mendapat empat bintang dari Charity Navigator.  
==> http://www.cfcausa.org/  

• TEARFUND  

Tearfund merupakan lembaga yang rindu melihat gereja menegakkan kebenaran dan 
mengubah kehidupan, terutama dalam mengatasi kemiskinan global. Maka masalah 
sosial pun menjadi fokus perhatian lembaga ini. Lihatlah halaman Campaigning Zone. 
Di sana Anda diajak untuk berbagian menentang kebijakan Economic Partnership 
Agreement (EPA) yang dianggap tidak adil.  

Sejumlah fasilitas menarik tersedia di situs ini. Sejumlah halaman dengan video dan 
animasi menarik bisa Anda temukan pada halaman Multimedia (bisa diakses dari menu 
pada "footer"). RSS feed yang tersemat pada Press releases, Prayer requests, dan 
World news, juga memungkinkan Anda untuk mendapat informasi terkini dengan lebih 
mudah. Mesin pencari internal menjadi salah satu fasilitas standar di sini. Tautan 
kepada situs-situs Tearfund lain, seperti Youth and Student Site dan Tearcraft Online 
Shop juga tersedia.  

Anda bisa berbagian dalam pelayanan mereka dalam tiga hal. Untuk mendukung 
pendanaan, kunjungi halaman Giving Zone lewat menu yang tersedia. Silakan lihat 
bagian "Other ways to give" untuk melihat cara memberikan donasi. Dukungan 
berikutnya, sekaligus yang terpenting ialah dalam hal doa. Silakan akses halaman 
Prayer Zone untuk memperoleh topik-topik doa terkini via e-mail. Selain berlangganan 
pokok doa itu, Anda juga bisa menikmati Twelve "newsletter" bulanan mereka. Hal 
ketiga ialah dengan menjadi sukarelawan. Saat ini, tampaknya Tearfund belum memiliki 

http://www.cfcausa.org/
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perwakilan di Indonesia. Tapi bila Tearfund adalah jawaban doa Anda, silakan masuk 
ke bagian "Volunteering application form" untuk mengajukan diri Anda, atau berkarier 
bersama Tearfund (lihat halaman Jobseekers).  
==> http://www.tearfund.com/  

Jelajah Situs Umum 

• Media Center -  

Situs yang digagas oleh Yayasan AirPutih ini merupakan media informasi seputar 
bencana alam, lingkungan, dan kemanusiaan di Indonesia. Media Center ini semula 
dibangun sebagai respons atas bencana tsunami di Aceh 2006 dengan tujuan 
menghadirkan informasi yang dapat diperoleh secepat dan seakurat mungkin.  

Informasinya bisa dibilang komplit. Berita-berita yang dihimpun dari sejumlah media 
lain, seperti Kompas dan detik.com, secara rutin dimutakhirkan. Demikian pula pada 
bagian Pusat Data. Anda juga bisa memilih berita berdasarkan topik di menu Berita di 
bagian "header", di antaranya Angin/Badai, Gempa Bumi, dan Tsunami. Hal yang 
hampir sama juga akan Anda temui pada menu Pusat Data. Karena berfokus pada 
bencana, situs ini juga memberikan berbagai tulisan edukatif dari para pakar mengenai 
bencana (lihat dari menu Artikel dan Wacana).  

Anda dapat berpartisipasi langsung dengan menginformasikan peristiwa bencana yang 
mungkin terjadi di wilayah Anda atau wilayah lain. Untuk itu, manfaatkan Shoutbox atau 
layanan SMS 9731. Untuk Shoutbox, klik Isi Pesan untuk menulis pesan. Sementara 
untuk layanan SMS 9731, pulsa Anda hanya akan terpotong sebesar Rp 350,00 per 
pesan.  
==> http://www.mediacenter.or.id/  

Get the Fresh 

• IN-CHRIST.NET - Teknologi, Internet, dan Ministry -  

Apakah Anda terbeban melakukan pelayanan melalui media internet? Menemukan 
kesulitan dan tidak tahu harus memulai dari mana? Atau mungkin pelayanan Anda di 
internet tidak mengalami kemajuan? Cobalah menilik situs Indonesian Christian 
Networks (In-Christ.Net).  

Lewat situs yang baru saja diluncurkan ini, Anda akan menemukan berbagai bahan 
untuk pelayanan di antaranya pelayanan anak, misi, literatur, termasuk Teknologi, 
Internet dan Ministry (TIM). Dalam TIM Anda dapat menemukan berbagai bahan yang 
bisa membantu pelayanan Anda di internet. "Network" ini diharapkan akan membantu 
mereka yang terlibat secara langsung dalam pelayanan internet maupun Anda yang 
ingin mengetahui bagaimana kita bisa menggunakan internet untuk kemuliaan nama 
Tuhan.  

http://www.tearfund.com/
http://www.mediacenter.or.id/
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Jika Anda ingin membagikan pengalaman dan ilmu pada orang lain, Anda bisa dengan 
leluasa mengirimkan artikel, blog atau memodifikasi halaman Wiki yang ada di situs ini. 
Dan di sinilah keunikan situs In-Christ.Net ini. Dengan moto "Equipping One Another" 
setiap anggota diharapkan ikut aktif saling memperlengkapi. Dengan demikian, bahan-
bahan yang ada dalam situs ini akan terus bertambah seiring dengan keaktifan Anda 
sebagai anggota.  

In-Christ.Net juga menyediakan menu direktori situs Kristen, Links, yang berisi tautan-
tautan lengkap dengan ulasannya. Anda juga diundang untuk mengirimkan ulasan Anda 
sendiri dan mengomentari setiap ulasan yang telah ada. Semoga situs ini bisa 
membantu Anda dan semakin memberkati dalam melakukan pelayanan di dunia maya. 
Mari kita saling dan memperlengkapi melalui In-Christ.Net.  
==> http://www.in-christ.net/  
==> http://www.in-christ.net/topic_blog/teknologi_internet_dan_ministry  
==> http://www.in-christ.net/topic_artikel/teknologi_internet_dan_ministry  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• TODAY'S WISDOM  

Blog yang satu ini menghadirkan tulisan-tulisan yang variatif. Tidak hanya artikel-artikel 
berupa renungan, tapi juga tulisan-tulisan yang inspiratif dan menarik. Misalnya saja 
"Jangan Bersungut-sungut" dan "HP, MP3 Player, dan Game Console Gratis". 
Beberapa memang merupakan tulisan pengelolanya, tapi ada juga yang diambil dari 
sumber-sumber lain.  

Blog yang pertama kali dirintis pada Juni 2004 ini juga menyertakan sebuah Shoutbox, 
memanfaatkan layanan gratis dari Ogixx. Jadi, setiap pengunjung dapat menyapa 
pengelolanya secara langsung, plus emotikon "smiley" yang variatif. Selain itu, tersemat 
galeri foto pengelolanya. Galeri tersebut memanfaatkan layanan dari Flickr, sebuah 
layanan galeri foto.  

Meski sejumlah tulisannya telah diberi label tertentu, blog ini tidak menyertakan kategori 
tulisan. Penelusuran didasarkan pada arsip per bulan. Tapi secara keseluruhan, blog ini 
cukup pantas untuk dinikmati. Kunjungilah dan dapatkan "Today's Wisdom" dari Hotary.  
==> http://hotary.blogspot.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

http://www.in-christ.net/
http://www.in-christ.net/topic_blog/teknologi_internet_dan_ministry
http://www.in-christ.net/topic_artikel/teknologi_internet_dan_ministry
http://hotary.blogspot.com/
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Seputar Milis 

Milis Publikasi 

info Pelayanan YLSA Terkini Dalam Berita YLSA  

Sebagai salah satu yayasan yang berkecimpung dalam dunia maya, Yayasan Lembaga 
SABDA hadir dengan sejumlah bidang pelayanan, meliputi misi, anak, konseling, 
kepemimpinan, dan pendidikan teologia. Dengan demikian, ada begitu banyak aktivitas 
yang dikerjakan oleh yayasan yang berdiri sejak 1993 ini. Nah, bila Anda ingin 
mengetahui perkembangan yang terjadi di yayasan ini, mengapa tidak berlangganan 
Berita YLSA?  

Berita YLSA sengaja dihadirkan khusus untuk Anda yang ingin mengetahui 
perkembangan pelayanan YLSA, sekaligus ingin menjadi pendukung dan sahabat 
YLSA. Selain hadir dengan informasi pelayanan terkini, Anda juga akan beroleh topik-
topik doa yang akan membantu Anda berdoa untuk YLSA. Ada pula artikel menarik 
yang akan menambah wawasan Anda.  

Jadilah bagian dari kami dan mari bersama-sama melayani Tuhan yang hidup!  
==> <subscribe-i-kan-berita-ylsa(at)hub.xc.org> [berlangganan]  
==> http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa/ [arsip publikasi]  
==> http://ylsa.sabda.org/ [situs]  

  

http://www.sabda.org/publikasi/berita_ylsa/
http://ylsa.sabda.org/
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Artikel:Sepuluh Tips Mengembangkan Situs Gereja 

1. Situs gereja seharusnya juga diperuntukkan bagi orang-orang non-Kristen. 
Faktanya, selama ini kebanyakan situs ditujukan bagi orang-orang Kristen saja, 
yang akhirnya gagal menjangkau banyak orang.  

2. Sebuah situs gereja yang baik harus berinteraksi dengan tiga kelompok 
masyarakat yang berbeda, yakni:  

1. jemaat gereja,  
2. orang Kristen yang sedang mencari gereja yang baru, dan  
3. orang-orang non-Kristen.  

3. Tugas utama situs adalah untuk menyakinkan orang-orang non-Kristen 
mengenai keempat hal berikut.  

1. Situs ini dibuat oleh orang-orang biasa.  
2. Gereja memahami permasalahan hidup mereka.  
3. Gereja adalah komunitas, keluarga, dan gereja akan menerima mereka 

yang mau bergabung tanpa meminta syarat apapun.  
4. Dalam konteks itu, Tuhan dapat menemui dan membantu mereka.  

4. Analisa kebutuhan, sudut pandang, dan budaya sekitar masyarakat non-Kristen.  
5. Orang-orang non-Kristen mungkin memiliki pemikiran yang negatif tentang 

orang-orang Kristen membosankan, suka merusak kesenangan orang lain, suka 
menghakimi, dll.. Oleh karena itu, buatlah situs yang bernuansa ceria, informal, 
dan jenaka yang mungkin dapat menetralkan pemikiran yang salah itu.  

6. Jika target Anda adalah orang non-Kristen, pastikan segala aspek yang ada di 
situs Anda mendukung untuk meraih target itu. Jangan gunakan jargon-jargon 
Kristen (misalnya, kata "pelayanan") dan bahasa yang bernuansa kristiani di 
seluruh situs, terutama di halaman utama. Pakai kata-kata yang lebih netral.  

7. Jalinlah hubungan yang nyata dengan orang-orang yang ada dalam masyarakat. 
Jangan hanya menyuarakan isi situs.  

8. Jangan berpikir bahwa situs Anda berdiri sendiri. Satukan situs itu dengan 
seluruh strategi penjangkauan, baik sebagai media untuk berkomunikasi dengan 
orang lain maupun membangun ikatan persahabatan dalam komunitas Anda.  

9. Gereja itu manusia: halaman utama situs harus menampilkan setidaknya satu 
foto jemaat gereja. Jangan tampilkan nama atau profil jemaat yang fotonya 
ditampilkan di halaman utama.  

10. Pertimbangkan untuk memberi tautan 'Anggota baru?' di halaman utama. Itu 
adalah pertanda bahwa gereja Anda menerima anggota baru. (t/Dian)  

Diambil dan diedit seperlunya dari:  

Nama situs  : Gospelcom.net  
Judul artikel asli : 60+ Tips For Effective Church Sites  
Penulis  : Tidak dicantumkan  
Alamat URL  : http://guide.gospelcom.net/resources/church-tip.php  
Dipublikasikan di  : e-JEMMi edisi No. 38 Vol. 10/2007  
Alamat URL  : http://www.sabda.org/publikasi/misi/2007/38/  

http://guide.gospelcom.net/resources/church-tip.php
http://www.sabda.org/publikasi/misi/2007/38/
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Lain-Lain 

Alasan Untuk Melayani Tuhan 

“  "Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti, bahwa 
jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. 
Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup, tidak lagi 

hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia, yang telah mati dan telah dibangkitkan 
untuk mereka."  ”  

—(2Kor. 5:14-15)— 

MOTIVASI UNTUK MELAYANI TUHAN  

Ada berbagai macam faktor yang melatarbelakangi seseorang dalam melayani Tuhan. 
Tetapi faktor paling utama yang mendasari pelayanan yang sejati adalah panggilan 
Tuhan. Faktor panggilan Tuhan akan menjadikan seseorang hidup untuk melayani, 
bukan melayani untuk hidup. Karena panggilan itu pula, seseorang yang memunyai 
pengalaman nyata akan kasih karunia Allah dalam hidupnya kemudian akan 
menjadikan kasih kepada Allah dan sesama sebagai dasar kehidupan dan 
pelayanannya. Orang yang memiliki motivasi kasih kepada Allah dan sesama inilah 
yang akan lebih "tahan banting" dalam melayani. Paulus adalah salah satu contoh 
seseorang yang memiliki panggilan Tuhan yang jelas dalam hidupnya. Itulah yang 
membuat hidup dan pelayanannya begitu luar biasa di dalam tangan Tuhan dan 
menjadi berkat bagi banyak orang.  

Jika Allah memanggil, Dia tahu siapa yang dipanggil-Nya dan untuk apa. Jika Allah 
menghendaki kita melakukan sesuatu, Dia tahu bahwa kita sanggup melakukannya 
dengan anugerah-Nya. Allah kita adalah Allah yang Mahabesar dan Ia sanggup 
melakukan segala perkara. Dia yang mengatur alam semesta, Dia yang empunya bumi 
dan segala isinya, laut serta segala yang diam di dalamnya. Kitalah yang sering 
berpikiran picik dan kerdil, membuat Allah seolah-olah tidak mampu berbuat apa-apa. 
Kepicikan dan kekerdilan iman yang menjadi penghalang bagi kita sehingga kita tidak 
mampu melihat kebesaran Allah atas seluruh ciptaan-Nya, termasuk juga atas hidup 
kita.  

Para hamba Tuhan yang sungguh-sungguh memiliki panggilan Allah dalam hidupnya 
telah membuktikan dengan nyata kebenaran panggilan-Nya yang tidak pernah salah. 
Tuhan tidak mungkin memberikan mandat agar kita memberitakan Injil, menjadi saksi-
Nya sampai ke ujung bumi, dan memuridkan segala bangsa bagi-Nya jika Dia tahu 
bahwa kita tidak sanggup melakukannya.  

Ia telah berjanji bahwa kita akan diperlengkapi dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk 
menjadi saksi-Nya sampai ke ujung bumi. Di situlah letak kesanggupan kita, yaitu Allah 
yang memanggil, Ia juga yang akan memperlengkapi dan menyertai sesuai dengan 
janji-Nya.  

http://alkitab.mobi/?2Kor.+5%3A14-15
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Firman Tuhan kepada Yesaya dalam Yesaya 49:6 berbicara dengan jelas bagi saya, 
dan menjadi suatu peneguhan akan panggilan Tuhan bagi saya pribadi di awal tahun 
1980. "Terlalu sedikit bagimu hanya untuk menjadi hamba-Ku, untuk menegakkan suku-
suku Yakub dan untuk mengembalikan orang-orang Israel yang masih terpelihara. 
Tetapi Aku akan membuat engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa supaya 
keselamatan yang dari pada-Ku sampai ke ujung bumi."  

Dalam masa pembentukan Tuhan kami memakai istilah "pembentukan untuk 
menjelaskan bahwa seorang hamba Tuhan harus mengalami tiga pembentukan, yaitu 
pembentukan formal berupa pengetahuan akademis, nonformal berupa keterampilan 
praktis, dan informal berupa pembentukan karakter di Institut Injil Indonesia, Batu, 
Malang, Tuhan memberkati saya dengan orang tua rohani, yaitu keluarga Dietmar 
Scheunemann yang menolong saya bertumbuh secara rohani, visi, dan misi. Ini 
ditunjang pula oleh atmosfer misi di kampus di mana setiap harinya ada dua misi bagi 
pekerjaan-pekerjaan misi sedunia. Hingga pada suatu hari, Kapten Kapal Logos I, 
almarhum Bjorn Kristiansen dari Norwegia, berbicara dengan jelas secara pribadi 
kepada saya di rumah keluarga Scheunemann di Batu dalam suatu liburan.  

Secara pribadi, saya meyakini bahwa melalui pengalaman tersebut Tuhan memanggil 
saya untuk pekerjaan misi. Kemudian dalam pelayanan praktik setahun, saya 
ditempatkan untuk membantu melayani sebuah jemaat kecil di Bengkulu, di satu 
perkebunan karet yang baru dibuka. Tempat yang sulit, melelahkan, dan secara 
ekonomi juga sulit. Ketika saya kembali ke kampus dan bersiap untuk menyelesaikan 
pendidikan sarjana muda, dosen dan teman-teman saya menanyakan arah pelayanan 
saya berikutnya. Sejujurnya, kenyataan di ladang pelayanan dan keberadaan saya 
menutupi apa yang seharusnya saya katakan dan lakukan. Seorang teman dengan 
tegas berkata, "Bukankah Tuhan memanggilmu ke ladang misi?" Saya menjawab, 
"Memang iya, tetapi bagaimana dengan bahasa? Saya tidak bisa berbahasa Inggris, 
sedangkan kalau keluar negeri paling tidak harus bisa berbahasa Inggris." Teman saya, 
Roland Octavianus, menguatkan, "Bagus, kalau Tuhan memanggil, Dia pasti akan 
melengkapi dengan bahasa yang diperlukan." Tersentak dengan pernyataan ini, saya 
berkata, "Tuhan, saya bersedia, ini aku, Tuhan." Selang beberapa waktu kemudian, 
saya mulai ragu-ragu lagi karena alasan dana yang tidak mencukupi. Steven 
Scheunemann, seorang sahabat dan saudara, menegur saya dengan tegas, "Lima 
tahun kamu bersekolah teologia, belajar tentang iman, menulis makalah tentang iman 
dengan istilah bahasa aslinya, dan sebagainya, hanya teori, mana buktinya? Kalau 
Tuhan memanggil, Dia tidak pernah salah. Dia pasti menyediakan apa yang kamu 
perlukan. Jangan meragukan firman-Nya!". Saya bertekuk lutut di hadapan Tuhan 
karena meragukan panggilan-Nya dengan berbagai alasan yang kelihatannya logis dan 
rohani. Dengan sepenuh hati saya berkata, "Ini aku Tuhan, utuslah aku!"  

Setelah itu, saya dengan yakin dapat mengatakan kepada pihak sekolah ke mana saya 
akan diutus melayani setelah wisuda. Hati saya melimpah dengan damai sejahtera 
yang luar biasa. Tuhan menyatakan pimpinan-Nya pada hari wisuda ketika satu 
keluarga yang belum pernah mengenal saya dan belum pernah saya kenal mengatakan 
akan mensponsori saya secara finansial untuk pelayanan lintas budaya. Adalah 
keluarga B.R. Sahulata di Palembang yang kemudian menjadi sahabat dan pendukung 
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doa yang setia. Bahkan sebelas tahun kemudian, ketika istri saya dalam perjalanan riset 
misi mampir di rumah mereka, ia merasa seperti bertemu keluarga sendiri. GEKISIA 
yang ketika itu komisi misinya adalah orang-orang yang berhati misi mengutus dan 
mensponsori pelayanan saya di OM. Bahasa? Bahasa Spanyol saya lebih baik daripada 
bahasa Inggris. Ketika saya di Mesir, paling tidak saya bisa berkomunikasi dalam 
bahasa Arab. Tuhan sungguh luar biasa. Tugas saya hanyalah menaati-Nya dan 
berusaha melakukan bagian saya sebaik-baiknya. Seandainya waktu itu saya 
terkungkung oleh perasaan rendah diri karena kemiskinan, kepicikan, kekerdilan 
berpikir, serta kerendahan hati yang salah, akan ada banyak orang yang tidak akan 
merasakan kasih Tuhan.  

Diedit dari:  

Judul buku  : Misi dari dalam Krisis  
Judul artikel  : Alasan untuk Melayani Tuhan  
Penulis  : Bagus Surjantoro  
Penerbit  : Obor Mitra Indonesia, Jakarta 2003  
Halaman  : 40 44  
Dipublikasikan di : e-JEMMi edisi No. 29 Vol. 09/2006  
Alamat URL  : http://www.sabda.org/publikasi/misi/2006/29/  

Topik 

ICW Edisi 1094 akan mengulas situs-situs hamba Tuhan. Kalau Anda memiliki 
informasi atau bahkan mengelola situs mengenai topik tersebut, silakan kirimkan info 
atau ulasannya kepada kami melalui alamat:  

 
==> < icw(at)sabda.org >  

Selamat melayani, Tuhan memberkati!  

  

http://www.sabda.org/publikasi/misi/2006/29/
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ICW 1094/Desember/2007: Pelayanan dan 
Hamba Tuhan  
Salam Kasih  

Salam dalam kasih Kristus,  

Desember selalu menjadi bulan yang dinanti-nanti umat Kristen di seluruh dunia karena 
di bulan inilah kita akan merayakan hari Natal, yaitu hari kelahiran Sang Juru Selamat 
yang terjadi lebih dari dua ribu tahun yang lalu. Melalui setiap momen Natal, kita 
senantiasa diingatkan betapa Allah begitu mengasihi kita sehingga menganugerahkan 
Yesus Kristus untuk menebus dosa dan memberi kita hidup yang kekal. Nah, 
bagaimana persiapan Anda menjelang Natal tahun ini? Tentunya Anda juga ingin 
menyampaikan kabar sukacita tentang kelahiran-Nya seperti para gembala di padang 
sewaktu Yesus lahir, bukan?  

Pada edisi penutup tahun ini, kami ingin mengenalkan situs-situs milik pelayan dan 
hamba Tuhan yang ikut mewartakan kabar keselamatan melalui media internet kepada 
para pelanggan terkasih. Kami juga ingin mengajak Anda untuk menyisihkan waktu doa 
secara khusus pada masa-masa Advent ini melalui sajian di kolom Ulasan. Semoga 
edisi ini menjadi berkat bagi Anda sekalian di bulan yang penuh sukacita ini. Sebagai 
penutup, kami segenap redaksi ICW mengucapkan:  

SELAMAT MENYAMBUT NATAL 2007 DAN TAHUN BARU 2008.  
Kiranya berbagai hal yang kita pelajari pada tahun 2007 ini, 

menjadi bekal bagi kita untuk melangkah pada tahun yang baru. 

Teriring salam dan doa,  
Pemimpin Redaksi ICW,  
Yohanna Prita Amelia  
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Jelajah Situs 

• MANGUCUP  

Kalau Anda penggemar tulisan-tulisannya Mang Ucup, situs yang satu ini harus Anda 
kunjungi. Berbagai tulisan menarik dan (mungkin) agak provokatif akan mendorong 
Anda untuk merenungkan lagi keberadaan Anda sebagai orang Kristen. Bagi yang 
belum mengenal Mang Ucup, lihat saja penuturan beliau dari menu Biography.  

Situs ini dibangun dengan memakai PostNuke versi 0.7.2.3-Phoenix dan diluncurkan 
tahun 2003. Anda bisa mendaftar sebagai salah satu pengguna (setia) situs ini. Kalau 
menjadi pengguna, Anda dapat mengirim komentar serta melakukan konfigurasi pada 
komentar dan halaman situs. Fasilitas interaktif lainnya ialah Shoutbox. Mesin pencari 
internal juga telah tersedia. Sayangnya, fasilitas forum tidak disediakan. Selain itu, 
beberapa modul masih belum terisi, seperti Downloads, FAQ, Sections, Web links, dan 
Reviews.  

Meski demikian, fokus utama situs ini memang tulisan-tulisan yang disajikan oleh Mang 
Ucup itu sendiri. Lebih dari seribu tulisan (dan terus ditambah!) bisa Anda nikmati di sini. 
Semua tulisan tersebut dibagi dalam tiga kategori Hiburan, Kematian dan Alam Baka, 
dan Rohani Umum.  
==> http://www.mangucup.org/  

• FRIDOLIN UKUR: THE OFFICIAL SITE  

Kalau Anda mencari hamba Tuhan yang cukup banyak menulis tentang suku Dayak, 
rasanya almarhum Fridolin Ukur ini bisa dibilang sulit dicari tandingannya. Situs ini 
merupakan upaya mengenang beliau dan karya-karyanya dengan menghadirkan 
khotbah, puisi, dan ceramah.  

Sayangnya, tidak ada halaman khusus yang menyertakan biografi singkat dari Pdt. 
Fridolin ini. Akibatnya, Anda yang memang belum mengenal almarhum akan kesulitan 
untuk mengetahui latar belakangnya.  

Sejauh ini sudah ada 25 khotbah yang dimuat di halaman ini. Mungkin karena 
jumlahnya tidak banyak, pengelola situs ini tidak mengelompokkan khotbah-khotbah 
tersebut dalam kategori tertentu. Isi khotbahnya cukup menarik ditelusuri karena lebih 
menyerupai artikel. Almarhum juga gemar menulis puisi. Ada sembilan belas karyanya 
yang bisa Anda nikmati di bawah kategori Puisi Selama di Rumah Sakit dan Puisi 
Paskah yang dapat Anda apresiasi. (Silakan buka menu Bibliografi untuk melihat buku-
buku puisi dan buku-buku lainnya).  

Karena menggunakan CMS Joomla!, Anda dapat mengunduh seluruh khotbah, puisi, 
dan ceramah yang terdapat di situs ini. Atau mempromosikannya kepada teman via e-
mail dengan formulir yang tersedia. Klik saja ikon bergambar amplop di sudut kanan 

http://www.mangucup.org/
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atas.  
==> http://fridolinukur.org/  

• GLORIOUS IS THY NAME SAUMIMAN SAUD MINISTRIES  

Hamba Tuhan kelahiran Medan yang kini melayani di GII San Jose AS ini turut 
meramaikan pelayanan di dunia maya. Melalui tim pelayanannya, berbagai artikel 
Kristen populernya bisa Anda temukan pada situs sederhana ini, yang juga bisa diakses 
dalam bahasa Inggris. Isi situs ini diklaim senantiasa ditambah setiap bulan.  

Beberapa artikel yang tersedia di halaman utama berformat PDF dan dapat Anda 
simpan. Artikel-artikel itu dikelompokkan berdasarkan kategori khusus, seperti Artikel 
Khusus, English Corner, dan Cinta.  

Tidak cuma artikel, delapan video dapat Anda saksikan dengan memanfaatkan tautan di 
menu Video. Kalau sambungan internet Anda mendukung, Anda juga dapat menikmati 
siaran radio K-Love. Selain itu, dua buku elektronik bisa Anda nikmati secara gratis dari 
menu Book Online, yaitu "Purpose Driven Life" dan "Cinta Asyik"; yang terakhir 
merupakan buah tangan dari Saumiman Saud.  

Meski demikian, menu-menu yang terletak di bawah "header" itu tercampur dengan 
tautan-tautan eksternal. Ini agak tidak lazim karena biasanya tautan ke situs lain 
diletakkan di halaman Links. Selain itu, halaman Sermon sampai sejauh ini merupakan 
satu-satunya halaman yang belum berisi.  

Terakhir, untuk mengakomodasi aspek interaktivitas, situs ini juga menerima komentar 
dari pembaca/pengunjung situs. Anda dipersilakan mengirimkan komentar melalui e-
mail yang tertera, lalu komentar Anda akan dipampangkan di menu Komentar 
Pembaca.  
==> http://www.saumimansaud.org/  

• JONATHAN PATTIASINA -  

Nama Jonathan Pattiasina mungkin tidak begitu akrab di telinga Anda. Ia memang 
melayani di Caulfield Indonesian Uniting Church (http://www.ciuc.org/), Victoria, 
Australia. Anda bisa melihat wajah Jonathan, istri, dan kedua anaknya dengan 
mengeklik deretan angka pada foto di bagian atas.  

Cobalah klik menu Messages. Ada enam belas kategori bahan menarik yang bisa 
diunduh secara gratis. Sebut saja Bahan Fungsi Pelayanan yang tepat-Karunia 
Motivasi, Future Church, dan The Kingdom. Sampai saat ini, ada 142 bahan menarik 
yang bisa diunduh. Mayoritas berformat doc. dan beberapa berupa PowerPoint (PPT). 
Bahan-bahan lain yang dapat diunduh, berupa buku elektronik (klik menu Books). Saat 
ulasan ini ditulis, tiga buku ini dapat Anda unduh: "Kota Tanpa Tembok", "Kesembuhan 
Luka Bangsa", dan "Paradigma Baru Lima Jawatan: Jawatan Kerasulan".  

http://fridolinukur.org/
http://www.saumimansaud.org/
http://www.ciuc.org/
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Kalau mendaftar, Anda bisa menikmati menu Let's Discuss It! dan Joke. Cara 
mendaftarnya juga sederhana: masukkan sandi antispam, masukkan nama (biasanya 
bisa berupa nama samaran), alamat e-mail, dan "password". Anda juga bisa memilih 
untuk menerima "newsletter" atau tidak. Setelah selesai, Anda bisa langsung login. 
Pada Let's Discuss It!, Anda dapat menanyakan beragam hal kepada Jonathan yang 
akan dijawabnya langsung ke e-mail Anda. Sementara, Anda tidak hanya dapat 
mengakses arsip humor pada menu Joke, tapi juga diajak untuk mengirimkan humor 
yang sehat. Humor bisa ditulis dalam bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia.  

Situs ini tampaknya masih tergolong baru. Menu Let's Discuss It! dan Joke masih terdiri 
dari satu halaman. Selain itu, Photo Gallery juga belum terisi. Namun, tawaran 
pengunduhan gratis rasanya cukup memuaskan.  
==> http://www.jonathanpattiasina.org/  

Jelajah Situs Manca 

• ANNE GRAHAM LOTZ: Reviving the Hearts of God's People Through His Word  

Inilah pelayanan dari Anne Graham Lotz, putri penginjil besar Billy Graham. Lebih dari 
tiga puluh tahun, AnGeL Ministries yang telah menjangkau banyak jiwa bagi nama 
Tuhan ini, menginjili mereka yang terhilang dan meneguhkan umat dalam hubungan 
mereka dengan Tuhan melalui pujian dan penyataan firman Tuhan.  

Situs yang menggunakan Mambo CMS berbasis "open source" ini dilengkapi dengan 
berbagai informasi dan bahan menarik. Untuk mengenal lebih jauh, Anda dapat 
menelusuri menu About dan halaman-halaman yang ada di sana. Dari Resources, Anda 
dapat berlangganan dan melihat (juga mengunduh) arsip "newsletter" AnGeL Ministries. 
Terbit dua kali setahun, "newsletter" ini berisi pesan dari Anne, studi Alkitab, rencana 
perjalanan pelayanan, daftar sumber bahan, ucapan syukur, dan pokok doa untuk 
pelayanan mereka. Atau Bible Study yang menyajikan renungan yang diawali oleh 
perikop tertentu. Anda diajak untuk merenungkan sejumlah pertanyaan yang tersedia. 
Bahan Alkitab untuk berkelompok juga tersedia pada Group Bible Studies; masing-
masing terdiri dari pelajaran beberapa minggu; Anda bisa mengunduhnya secara gratis. 
Kalau komputer dan koneksi Anda mendukung, Anda bisa menyimak video dan audio 
wawancara yang dilakukan Anne Graham Lotz lewat menu Interview (beberapa 
membutuhkan program video tertentu, seperti Real Player).  

Ada juga pokok doa yang dapat Anda akses dengan mengeklik ikon api pada bagian 
"footer" situs ini. Nah, berminat mendukung AnGeL Ministries? Silakan kunjungi situs 
ini.  
==> http://www.annegrahamlotz.com/  

• KERRY SHOOK MINISTRIES: Experience Life Changing  

Kerry Shook Ministries diawali pada 1993 lewat Fellowship of The Woodlands 
(http://www.fotw.org/). Waktu itu jumlahnya hanya delapan orang. Namun dalam tiga 

http://www.jonathanpattiasina.org/
http://www.annegrahamlotz.com/
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belas tahun, Tuhan menambahkan jumlah mereka menjadi 14.000. Gereja ini pun 
mendapat Penghargaan Gereja yang Sehat (Church Health Award) oleh Saddleback 
Church berkat kepemimpinan Kerry sehingga gerejanya menjadi salah satu gereja 
dengan tingkat pertumbuhan tercepat di Amerika.  

Kenali Kerry Shook, misi, dan apa yang dipercayainya dan pelayanannya dari About 
Kerry. Simaklah apa yang disajikan di sana sebelum memutuskan apakah pengakuan 
imannya alkitabiah atau tidak.  

Lewat situs ini, Anda dapat menikmati renungan melalui Daily Devotional yang bisa 
diakses dari halaman utama. Renungan yang disajikan berbeda tiap hari ini, diawali 
dengan salah satu ayat Alkitab, berikut Today's Message. Sayangnya, perbedaan waktu 
membuat Anda tidak bisa menikmati bahan renungan berdasarkan hari yang sesuai, 
kecuali Anda berdomisili di Amerika.  

Kalau Anda berlangganan televisi kabel dan bisa menikmati tayangan televisi dari Fox, 
Daystar Network, dan God TV Europe, Anda bisa menikmati khotbah-khotbah Kerry 
Shook. Lihat jadwalnya dari menu Broadcast Schedule.  

Selain hal-hal tersebut dan Online Store, situs ini memang tidak banyak menawarkan 
materi menarik. Sebaliknya, kalau Anda berkunjung ke situs gerejanya, barulah Anda 
mendapatkan beragam bahan menarik.  
==> http://www.kerryshook.org/  

• THE TEACHING MINISTRIES OF KEN BIRKS: Sowing Seeds of Faith -  

Ken Birks merupakan pendeta dan pengajar pada Body of Christ, sekaligus staf 
pendeta dan penatua pada The Rock of Roseville di Roseville, California. Buah 
pelayanannya selama belasan tahun kini hadir dalam situs yang dapat memperlengkapi 
Anda.  

Secara umum, situs ini terdiri dari tujuh menu utama: Ken's Bio, Testimony, Online 
Sermons, Sermons Outlines, Bible Studies, Bible Tools, dan Podcast. Masing-masing, 
kecuali Testimony, terdiri dari beragam bahan.  

Melalui Ken Bio's dan Testimony, Anda dapat mengenal pribadi Ken Birks. 
Kesaksiannya juga tersedia dalam format WMA, sebagaimana bahan-bahan audio 
lainnya. Umumnya, bahan-bahan di situs ini bisa Anda unduh. Kerangka khotbah pada 
Sermon Outlines bisa Anda unduh dengan pilihan format doc atau PDF. Beberapa topik 
menarik di sana, seperti "Christian Life Messages" dan "Dealing With the Sin in Our 
Life," akan membantu Anda dalam menyampaikan firman Tuhan. Bukalah halaman 
Online Sermons untuk mendapatkan khotbah-khotbah populer Ken Birks.  

Untuk mengakses bahan-bahan dari menu Podcast, Anda membutuhkan program 
iTunes (dapat unduh dari halaman yang sama). Saat ulasan ini ditulis, ada enam bahan 
yang dapat diunduh, di antaranya Spiritual Warfare Messages (6 episode) dan 

http://www.kerryshook.org/
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Overcoming Your Life Issues (5 episode).  
==> http://www.kenbirks.com/  

Jelajah Situs Umum 

• KEPUSTAKAAN PRESIDEN-PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA -  

Ingin mengenal presiden dan mantan presiden RI? Telusurilah situs ini. Dibangun pada 
2006, beragam informasi yang akan membantu para peneliti maupun masyarakat awam 
ditawarkan di sini. Selain biografi singkat enam pribadi yang pernah (dan masih) 
memimpin Indonesia (bisa diakses dari menu Biografi atau foto-foto pada bagian bawah 
halaman), Anda akan menemukan koleksi bibliografi bahan pustaka karya dan tentang 
mantan dan presiden RI.  

Situs ini juga menyediakan kliping berita dan artikel dari berbagai media, berkenaan 
dengan para pemimpin kita itu. Anda bisa mengunduh berita maupun artikel tersebut 
dari menu Klipping Berita dan Artikel. Saat ini ada 445 artikel tercantum dalam format 
PDF. Koleksi pidato mereka yang saat ini berjumlah 95 pidato juga tersedia untuk 
diunduh dalam format yang sama.  

Adapun fasilitas yang disediakan berupa penelusuran koleksi pada hampir setiap menu 
utama. Sejumlah tautan pada bagian Informasi Terkait pada halaman utama juga akan 
memperkaya wawasan Anda.  
==> http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/home/  

Get the Fresh 

• ENERGY PROFESSIONAL MINISTRY  

Ketika mengunjungi situs ini, Anda akan ingat model situs zaman dulu. Sebab Anda 
tidak langsung dibawa ke halaman utama sebelum melewati "pintu depan". Situs ini 
merupakan situs komunitas pelayanan bagi para profesional muda. Mereka ini 
membentuk kelompok-kelompok sel untuk bertumbuh di dalam Kristus. Pelayanan yang 
dikerjakan di antaranya Sunday Service, Cell Group, bahkan sejumlah kegiatan 
olahraga.  

Sebagai situs baru, tentu saja isinya juga belum seberapa. Misalnya saja, Testimony 
yang baru diisi dengan sejumlah kesaksian. Namun, menu-menu yang tersedia dapat 
memberi gambaran akan seperti apa situs ini kelak. Fasilitas seperti pencarian sudah 
tersemat. Pelayanan konseling pun tersedia di sini (klik Contact Us pada "header"). Ada 
juga kalimat-kalimat motivasional yang bisa dilihat dari Motivational Corner.  

Ingin berbagian dalam kelompok ini? Coba saja hubungi salah satu pemimpin kelompok 
pada halaman Profil, khususnya pada Leader Profile.  

http://www.kenbirks.com/
http://kepustakaan-presiden.pnri.go.id/home/
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==> http://www.energy-ministry.org/  

Redaksi: 
Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-menerus berubah, informasi 
ulasan situs-situs di ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami 
menuliskan ulasannya.  

Jelajah Blog Kristen 

• TAKJUB OLEH ANUGERAH BERTUMBUH, BERSAKSI, BERMISI  

Ini salah satu situs blog yang rajin diisi. Dimulai sejak Januari 2006, sejauh yang 
ditelusuri, arsip bulanannya senantiasa dihiasi sejumlah tulisan. Selain itu, halamannya 
juga tergolong variatif: Blog, Tentang, Presbyterian, Pengakuan Iman, Ruang Tamu, 
dan Resources.  

Sebagaimana pengakuan pengelola merangkap penulisnya (lihat tab Tentang), 
kecintaan akan firman Tuhan banyak tertuang dalam blog ini. Lihat, misalnya "Supaya 
jangan kita lupakan - Mengapa?" di mana ia mengungkapkan bahwa pergumulannya 
dengan topik 'mengingat karya keselamatan Allah' atau 'mengingat Allah yang telah 
menyelamatkan' telah menuntunnya untuk menulis sejumlah artikel yang tautannya 
disertakan pada tulisan itu juga. Sejumlah tulisan di sini memang pendek dan ringkas, 
namun cukup gamblang. Mungkin karena didasari atas refleksi penulis. Selain itu, ada 
banyak kutipan penting yang memang sengaja disertakan di berbagai artikel.  

Sejumlah RSS dari situs lain juga akan memperkaya wawasan teologi, khususnya bagi 
Anda yang memang rindu untuk diperkaya. Di antaranya dari situs Desiring God dan 
situs-situs blog lainnya.  

 
==> http://septian.wordpress.com/  

Redaksi : Blog Anda ingin diulas? Silakan kirim alamat blog Anda. Kami hanya 
mengulas blog yang terus diperbarui, yang isinya bisa memberkati orang lain, dan 
tentunya memunyai nilai-nilai kekristenan ataupun nilai-nilai positif lainnya.  

Seputar Milis 

Milis Diskusi 

Kasih Yesus  

Satu lagi sebuah milis yang bertujuan saling menguatkan antarsaudara seiman. Kasih 
Yesus menawarkan sebuah milis diskusi di mana setiap anggota bisa menceritakan 

http://www.energy-ministry.org/
http://septian.wordpress.com/
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pengalaman pribadinya dengan Tuhan. Setiap anggota dapat berbagi pengalaman 
hidupnya dalam bentuk kesaksian, cerita, artikel, puisi, teks lagu, humor, ilustrasi, 
khotbah, renungan, dan lain-lain. Singkat kata, milis ini menerima segala bentuk tulisan 
yang bisa menjadi berkat dan kemuliaan bagi Tuhan. Mari, jika ingin bergabung dan 
membagikan berkat, silakan kirimkan e-mail ke alamat berikut.  
==> Kasih_Yesus-subscribe(at)yahoogroups.com [berlanganan]  
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Artikel: Ber-email Secara Benar 

Diringkas oleh: Yohanna Prita Amelia  

Anda tentu sering menggunakan e-mail untuk berinteraksi dengan orang lain, misalnya 
teman, keluarga, dan kerabat kita yang lain. Di bawah ini adalah tips singkat bagaimana 
cara menggunakan e-mail dengan baik dan aman.  

Mencegah Virus Melalui E-Mail  

Seperti yang kita ketahui, e-mail adalah salah satu gerbang masuknya virus yang 
tidak diinginkan. Untuk mewaspadai hal ini, Anda bisa memasang software 
antivirus dan menggunakan layanan yang menawarkan perlindungan antivirus 
secara otomatis (seperti Google, Hotmail, dan Yahoo!). Jangan gegabah 
membuka sebuah "attachment" tanpa memindainya terlebih dahulu dengan 
antivirus.  

Mengurangi Jumlah Spam  

Agar Anda tidak dibanjiri oleh spam, jangan sembarangan memasukkan alamat 
e-mail Anda ke setiap situs yang Anda kunjungi. Anda juga sebaiknya waspada 
dengan berlangganan milis atau "newsletter" yang benar-benar telah Anda kenal. 
Hal ini bisa digunakan untuk mengurangi jumlah spam dalam bulk mail Anda.  

Menghindari Serangan "Phising"  

"Phising" adalah trik yang dilakukan untuk mencuri data pribadi pengguna 
dengan menggunakan e-mail palsu agar si penerima memberikan data pribadi, 
seperti nomor kartu kredit, akun nama pengguna, kata sandi, dan bahkan nomor 
jaminan sosial. Jangan sembarangan memberikan data pribadi ataupun 
perusahaan melalui internet. Untuk memastikan, Anda bisa menghubungi 
perusahaan yang bersangkutan dan berbicara dengan perwakilannya.  

Mengelola Inbox  

Urutkan e-mail berdasarkan prioritas, subjek, tanggal, pengirim, dan lainnya 
untuk membantu Anda mencari e-mail penting yang perlu ditindaklanjuti. Etika 
dalam ber-e-mail mengharuskan Anda untuk merespons semua e-mail tepat 
pada waktunya.  

Membuat E-mail yang Profesional  

Gunakan struktur kalimat dan tata bahasa yang benar ketika hendak mengirim 
atau menjawab e-mail seseorang. Selain tata bahasa yang baik, Anda juga tidak 
boleh melupakan etika ber-e-mail, misalnya penggunaan huruf kapital. 
Penggunaan huruf kapital dalam sebuah e-mail bersifat sensitif, jika kita 
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mengetik semua huruf dalam huruf besar, maka akan menimbulkan kesan Anda 
sedang protes, tidak setuju, marah, dan menantang.  

Melindungi Alamat E-mail  

Melindungi alamat e-mail sangat berguna untuk menghindari serangan spam, 
virus, pishing, dan hoax. Jika Anda harus memanfaatkan fasilitas CC (Carbon 
Copy) untuk mengirim e-mail ke beberapa orang, pastikan bahwa penerima e-
mail adalah orang-orang yang benar dan Anda tidak mengeksposnya ke mana-
mana. Anda juga bisa merahasiakan alamat mereka dengan menggunakan BCC 
(Blind Carbon Copy).  
Jangan lupa menghapus alamat pengirim e-mail jika Anda ingin mengirimkannya 
kembali ke orang lain, belum tentu sang pengirim senang jika Anda 
menyebarluaskan alamat e-mailnya. Anda sendiri tentu juga tidak akan senang 
jika alamat e-mail Anda melanglang buana di jagat maya.  

Ber-attachment Secara Bijak  

Supaya tidak terlalu memakan banyak ruang di e-mail server dan menekan 
jumlah "bandwith", jangan mengirimkan berkas yang ukurannya lebih dari satu 
atau dua megabit melalui e-mail. Simpan "attachment" ke "harddisk" Anda dan 
kemudian hapus e-mail yang berisi "attachment".  

Jangan Kirimkan Informasi Sensitif atau yang Bisa Membuat Malu  

Jika selama ini Anda berpikir bahwa e-mail Anda aman sehingga Anda bisa 
mengirimkan apa saja melalui e-mail, Anda salah. Jangan pernah mengirimkan 
informasi rahasia, sensitif, pribadi, atau terlarang melalui e-mail. Jangan 
mengirimkan e-mail yang sifatnya menghasut, mendiskreditkan, merendahkan, 
dan emosional pada orang lain. Kita harus ingat bahwa penerima e-mail kita 
bukan mesin, mereka hanya manusia yang sama seperti kita dan mereka juga 
memiliki perasaan.  

Tahu Kapan Menggunakan E-mail (dan Kapan Tidak)  

Sebuah perusahaan menyediakan fasilitas email bagi karyawan bukan 
digunakan untuk main-main, mengirimkan lelucon, bergosip, atau curhat. 
Perusahaan menyediakan e-mail dengan harapan karyawan akan 
menggunakannya untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan. Namun 
perlu diingat, terkadang ada sebuah subjek yang terlalu kompleks dan sulit jika 
dijelaskan dengan menggunakan e-mail. Untuk menghindari kesalahpahaman, 
lebih baik jika Anda mengatur sebuah pertemuan singkat dan membicarakannya 
secara langsung.  

Sebagai informasi tambahan, Anda juga bisa mengunjungi alamat di bawah ini:  
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==> http://www.microsoft.com/atwork/manageinfo/emailtools.mspx  

Diringkas dari: Judul majalah: PC Media, edisi 10/2007 Penulis  : Gunung Sarjono 
Halaman  : 100 101  

Lain-Lain 

Sisihkan Waktu untuk Berdoa Setiap Hari 

 
Raja Damai yang besar,  
Surya Hidup yang benar,  
menyembuhkan dunia,  
dalam naungan sayapnya.  

• Kidung Jemaat 99:3  

Jadikan minggu-minggu sebelum Natal sebagai waktu untuk memusatkan diri dalam 
doa. Buat komitmen dalam waktu dan kasih Anda untuk berdoa.  

• Berdoalah setiap hari. Jangan biarkan diri Anda terperangkap dalam aneka 
perayaan dan "melakukan" kegiatan Natal sampai Anda melupakan Dia yang 
memungkinkan adanya Natal.  

• Berdoalah dengan sikap penuh syukur. Temukan sesuatu setiap hari yang dapat 
membuat Anda bersyukur. Pikirkan kembali tahun yang telah lewat. Dalam hal 
apa Anda bersyukur? Dalam hal apa Anda merasa diberkati?  

• Berdoalah agar Tuhan menyembuhkan Anda dan membuat Anda utuh kembali 
dalam Natal kali ini. Mintalah agar Tuhan membantu Anda menyusun prioritas 
dengan benar, memusatkan pikiran pada-Nya, dan pernyataan kasih Anda 
dilakukan dengan tulus.  

• Berdoalah untuk orang-orang yang Anda kasihi. Berdoalah agar kebutuhan 
mereka terpenuhi, hati mereka dihiburkan, kehidupan mereka penuh dengan hal-
hal baik dari Allah.  

• Berdoalah bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, mereka yang belum 
pernah mendengar berita kelahiran-Nya. Berdoalah bagi mereka yang tidak 
mengharapkan kedatangan-Nya yang kedua kali.  

• Berdoalah bagi perdamaian dunia. Berdoalah bagi orang-orang Kristen yang 
berada di bawah penindasan di seluruh dunia, supaya mereka bisa mengalami 
kehadiran-Nya dalam masa-masa sulit itu.  

• Berdoalah bagi orang-orang dalam gereja dan persekutuan Anda yang sedang 
dalam kesulitan. Ingatlah mereka yang kesepian ,sakit, tunawisma, menganggur, 
berduka, atau sedang dirawat di rumah sakit selama masa Natal.  

• Berdoalah bagi mereka yang memimpin gereja Anda. Sebutkan nama pendeta 
Anda dan anggota keluarga mereka dalam doa.  

• Berdoalah agar Yesus lahir kembali di dalam palungan hati Anda.  

http://www.microsoft.com/atwork/manageinfo/emailtools.mspx
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• Pujilah Tuhan, karena seperti kata Alkitab, Ia akan mendengar dan mejawab doa 
Anda.  

Doa mempertahankan pusat perhatian kita pada kenyataan bahwa Yesus datang untuk 
hadir di tengah kita, supaya melalui Dia, dan di dalam Dia, dan oleh Dia untuk 
kemuliaan Allah Bapa semua kemuliaan patut kita berikan, sekarang dan selamanya. 
Dialah yang datang pada kita. Marilah kita membuat Advent sebagai waktu untuk 
datang kepada-Nya.  

Diambil dari:  

Judul buku  : 52 Cara Sederhana Membuat Natal Menjadi Istimewa  
Judul artikel : Sisihkan Waktu untuk Berdoa Setiap Hari  
Penerbit  : Interaksara  
Penulis  : Jan Dargtaz  
Halaman  : 47 49  

Topik 

Tahun 2008  

Berikut adalah topik untuk edisi sepanjang tahun 2008.  

1095:  Sekolah Teologi  
1096:  Edisi Ulang Tahun  
1097:  Persekutuan Mahasiswa Kristen  
1098:  Aktivitas dan Kreatifitas  
1099:  Alkitab  
1100:  Pendidikan  
1101:  Pelayanan Kesehatan  
1102:  Pelayanan Musik  
1103:  Majalah  
1104:  Radio  
1105:  Hari Blog Nasional  
1106:  Penulis  
1107:  Literatur  

Kalau Anda memiliki informasi atau bahkan mengelola situs mengenai topik-topik 
tersebut, silakan kirim informasi atau ulasannya kepada kami melalui alamat:  
==> < icw(at)sabda.org >  
Selamat melayani, Tuhan memberkati!   
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