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ICW 1156/Januari/2011: Situs Berita 
Kristen  
Salam Kasih  

Shalom, 
Tahun ini ICW bersama dengan publikasi-publikasi YLSA yang lain hadir dengan format 
yang baru. Kami menanti komentar Pembaca mengenai tampilan ini di Facebook ICW < 
http://fb.sabda.org/icw >. Karena format yang baru ini lebih ringkas dan padat, maka 
publikasi ICW sebagai timbal baliknya akan menambah frekuensi terbit, dari 
dwimingguan menjadi mingguan.  

Untuk bulan pertama tahun ini, ICW akan mengulas tentang situs-situs berita, baik situs 
Indonesia -- ChristianPost, maupun situs mancanegara -- CompassDirect telah kami 
siapkan untuk Anda. Selain itu, sebuah ulasan milis Berita Katolik juga dapat Anda 
baca. Jangan ketinggalan menyimak artikel yang berupa pertanyaan di awal tahun yang 
baru ini, "Apakah RSS Akan Mati?"  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi, 
Kusuma Negara 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://fb.sabda.org/icw
http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: christianpost.co.id 

Kristiani Pos adalah situs yang memberikan pelayanan informasi secara langsung dan 
terkini (interdenominasi) kepada masyarakat Kristiani. Situs ini memakai bahasa 
Indonesia di halaman muka, tetapi jika Anda mulai memasuki tab-tab dalam situs ini, 
Anda akan mendapati tampilan situs berbahasa Inggris. Situs Kristiani Pos memunyai 
banyak kategori yang disusun secara rapi. Kolom paling kiri menyajikan tab-tab menu 
utama situs yaitu Berita Dunia, Gereja, Ministri, Misi, Pendidikan, Budaya, Masyarakat, 
Hidup, dan Opini. Informasi tentang situs tersebut, cara mengontak, dan pernyataan 
iman juga dapat ditemui di bagian bawah halaman. Jika Anda mengamati kolom di lajur 
tengah, maka Anda akan mendapati uraian isi dari tab-tab menu utama. Selain itu, Anda 
akan menemukan kategori berita terkini, buku baru, informasi seni dan hiburan, sponsor 
link, dan berita-berita terbaru lainnya di kolom lajur paling kanan.  

Situs ini kaya dengan informasi, bukan hanya seputar berita melainkan informasi buku-
buku yang berkualitas. Anda dapat masuk tab CP Books dan Anda dapat menemukan 
kategori buku, seperti Bibles, Chlidren's & Teens, Christian Living, Church, Education, 
Evangelism, dll. Dalam kategori ini, Anda bisa mendapatkan informasi tentang news, 
interviews, dan reviews. Selain itu, dapatkan juga video-video menarik dan bermanfaat 
di Video Center. Beraneka kategori dapat Anda pilih dalam menu ini, antara lain: most 
popular, education, howto, movies, music & worship, dll. Jika Anda masih awam dengan 
situs Kristiani Pos, Anda tidak perlu khawatir. Situs ini mudah dijelajahi karena 
tampilannya sederhana, kategorisasi menu yang jelas, dan tidak terlalu banyak pernak-
pernik, gambar. Situs ini juga memanfaatkan sindikasi RSS yang bisa Anda lihat di 
bagian bawah header situs. Anda ingin memunyai informasi yang melimpah, kunjungi 
segera situs Kristiani Pos sekarang juga! (STL)  
==> http://christianpost.co.id  

  

http://christianpost.co.id/
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Jelajah Manca: www.compassdirect.org 

Compass Direct News merupakan portal berita Kristen berbahasa Inggris, Spanyol, dan 
Arab yang mengumpulkan serta mengelompokkan berita-berita berkaitan dengan 
penganiayaan terhadap kekristenan dari seluruh dunia berdasarkan negara. Di sebelah 
kiri situs ini terdapat 36 kategori berdasarkan negara yang masih ditemui penganiayaan 
terhadap kekristenan -- termasuk Indonesia.  

Situs layanan berita yang berpusat di Amerika Serikat ini juga menyediakan fitur 
berlangganan berbayar melalui email, termasuk hak untuk mencetak ulang isi beritanya, 
baik kepada individual, gereja, dan organisasi nirlaba, maupun kepada media publikasi 
lain. Namun tidak perlu khawatir, Anda tidak perlu membayar biaya langganan jika Anda 
hanya ingin menyalin beritanya di blog pribadi Anda, dan jika Anda ingin dikirimi berita 
kekristenan terbaru dengan gratis, Anda dapat mengikuti Twitternya di 
(at)compassdirect atau melalui RSS yang dibagi-bagi menjadi RSS per 36 negara 
tersebut di atas, termasuk RSS untuk Breaking News dari seluruh dunia.  

Untuk membaca arsip berita-berita sebelum tahun 2009, Anda dapat mengunjungi 
menu Archive yang terletak di bagian bawah halaman. Walaupun situs ini memuat 
banyak berita-berita terkini seputar penganiayaan terhadap kekristenan, namun berita-
berita tersebut tidak dapat dikomentari, sehingga hal ini menghalangi situs ini untuk 
memiliki komunitas pembaca. (KN)  
==> http://www.compassdirect.org  

  

http://www.compassdirect.org/
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Lacak Milis: Berita Katolik 

Milis Berita Katolik adalah milis yang terbuka bagi semua umat Katolik, dan milis ini 
digunakan terutama untuk saling berbagi info/berita seputar kekristenan, jadwal misa, 
jadwal kegiatan, acara seminar, dan pelayanan umum.  

Keanggotaan milis yang juga memiliki situs dengan nama yang sama ini bersifat 
terbuka. Arsip dapat dibaca umum, namun pengunjung harus bergabung untuk 
mengirim pesan. Anggotanya sejak 10 Februari 2002 ada 718 orang, namun dengan 
kemajuan teknologi jejaring sosial, milis ini sekarang telah memasuki dunia Facebook 
dan Twitter ((at)beritakatolik) dan di Facebook jumlah penggemarnya baru saja 
menembus 100.000 penggemar ketika ulasan ini ditulis. Ini tentu saja merupakan 
jumlah yang sangat besar, mengingat Facebook Gereja Katolik (gerejakatolik) "hanya" 
memiliki 136.645 penggemar. Hal itu dapat diartikan sebagian besar jemaat katolik di 
Facebook juga berlangganan Halaman Penggemar Berita Katolik. Sementara itu 
pengikutnya di Twitter hingga saat ini telah mencapai 1.278 orang.  

Walaupun jumlah pelanggan di Facebook dan Twitter jauh lebih banyak daripada 
pelanggan milis yang notabene telah eksis jauh lebih lama, namun berlangganan 
melalui milis memiliki keuntungan tersendiri. Ini tidak lain karena admin (GSN Soeki) 
secara rutin memosting rangkuman jadwal kegiatan dari berbagai kota yang diterima 
dari Facebook maupun situs. Bagi Anda yang mencari berita-berita seputar kegiatan 
gereja di daerah Anda, Anda dapat mencoba bergabung dengan milis ini untuk 
mendapatkan berita terbaru langsung di kotak email Anda. (KN)  
==> Arsip: < http://groups.yahoo.com/group/beritakatolik > 
==> Bergabung: < http://groups.yahoo.com/group/beritakatolik/join > 
==> Berlangganan: < beritakatolik-subscribe(at)yahoogroups.com >  

  

  

http://groups.yahoo.com/group/beritakatolik
http://groups.yahoo.com/group/beritakatolik/join
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Artikel: Apakah RSS Akan Mati? 

Oleh: Kusuma Negara  

Selama tahun 2010 kemarin timbul pertanyaan yang sangat sering terdengar: Apakah 
RSS akan mati? Bagi Anda yang baru pertama kali ini mendengar RSS, secara 
sederhana RSS atau sindikasi adalah cara untuk berlangganan informasi dari sebuah 
sumber (seperti situs blog atau portal berita) sehingga Anda tidak perlu bersusah-susah 
mencari informasi lagi, tetapi informasi itu yang datang sendiri kepada Anda. Yang lebih 
menguntungkan lagi dari berlangganan via RSS adalah kita tidak perlu membaca 
informasi-informasi yang tidak kita inginkan, seperti iklan dan lain-lain; kita hanya 
disajikan konten (berita atau blog) saja dari situs langganan kita.  

Mengapa RSS Disebut Akan Mati? 

Beberapa blogger teknologi mengklaim bahwa dengan kemunculan Twitter maka RSS 
sudah tidak berguna lagi, dan oleh karena itu RSS akan mati dalam waktu dekat. Twitter 
memiliki fitur-fitur yang membuat RSS sulit atau bahkan tidak dapat bersaing lagi 
dengannya. Dengan RSS, para pembaca masih harus mengandalkan situs-situs 
berita/blog untuk menulis kontennya terlebih dahulu, sementara dengan Twitter, para 
pembaca dapat langsung terhubung dengan sang narasumber dan selain itu Twitter 
juga lebih praktis digunakan melalui media telepon seluler maupun telepon pintar. Dan 
bila berita-berita dari RSS biasanya diterima setiap beberapa waktu, bahkan dari satu 
situs bisa berhari-hari sebelum ada berita baru yang ditulis, maka Twitter bagaikan 
aliran berita yang terus mengalir tiada henti.  

Selain Twitter, beberapa penjelajah web terbaru pun tidak mendukung RSS (seperti 
Google Chrome) atau mengurangi dukungan mereka terhadap RSS (seperti Firefox 4 
dan IE 9) sehingga otomatis di masa depan jumlah pengguna(an) RSS akan semakin 
menurun.  

Sementara itu beberapa situs melaporkan bahwa semakin sedikit jumlah pengunjung 
yang datang ke situs mereka dari pranala RSS. Kebanyakan masih bergantung dari 
mesin pencari, markah situs, dan situs-situs jejaring sosial. Oleh karena itu, 
diperkirakan semakin sedikit orang yang akan menggunakan RSS di masa depan.  

Apakah Semua Orang Setuju Bahwa RSS Akan Mati? 

Situs-situs YLSA sendiri hingga saat ini masih mendukung RSS. Anda dapat melihat 
daftarnya di: < http://www.sabda.org/rss >. Walaupun ada banyak orang yang 
memprediksikan umur RSS tidak akan lama lagi (paling tidak di Amerika Serikat), 
namun tidak sedikit pula yang menentangnya keras-keras dan berpendapat sebaliknya: 
RSS masih terus hidup dan masih akan hidup lama. Permasalahannya hanyalah RSS 
perlu dibuat lebih baik lagi. Selain itu, banyak aplikasi di internet yang menggunakan 
RSS sebagai mesin di belakang layarnya, sehingga walaupun tidak tampak, tapi RSS 
masih menunjukkan eksistensinya. Analoginya adalah kita tidak perlu mengetahui detil 

http://www.sabda.org/rss
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mesin sepeda motor untuk menjalankannya, tapi sepeda motor tersebut tetap 
memerlukan mesin untuk berjalan.  

Sedangkan untuk Twitter, memang tampaknya perlahan-lahan orang mulai berpindah 
dari RSS ke Twitter, termasuk para penyedia konten. Hal ini bisa dimengerti karena 
orang tampaknya lebih mengerti Twitter daripada RSS. Setiap akun Twitter sendiri 
sebenarnya juga menyediakan sindikasi RSS, jadi waktu sendirilah yang akan 
membuktikan apakah Twitter dan RSS akan dapat hidup berdampingan atau RSS akan 
semakin ditinggalkan orang.  

Apakah Anda termasuk pengguna RSS dan setujukah Anda bahwa RSS akan mati?  
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ICW 1157/Januari/2011: Situs Berita 
Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Sebagai umat Kristen kita juga perlu untuk mengikuti berita-berita kekristenan yang 
terbaru. Terlebih karena berita-berita penting seputar kekristenan, baik lokal maupun 
global, sering tertutup pemberitaan-pemberitaan sekuler. Tentu Anda tidak ingin 
ketinggalan berita, bukan? Simaklah ICW edisi kali ini yang menyajikan ulasan situs 
Perisai.net dan DCI World News. Kami sajikan pula ulasan Facebook Berita Kristen 
yang akan mempermudah Anda dalam mendapatkan update berita-berita terbaru, dan 
juga membangun relasi Anda dengan saudara-saudara seiman.  

ICW percaya bahwa Anda adalah pecinta internet dan sering melakukan aktivitas di 
depan komputer. Untuk itu, sebagai penutup sajian ICW kali ini, kami mengajak Anda 
untuk lebih memerhatikan keadaan komputer dan kesehatan Anda. Pada akhir sajian 
kami, simaklah 10 tip untuk menjauhi efek buruk dari penggunaan komputer.  

Selamat berselancar.  

Staf Redaksi ICW, 
Santi Titik Lestari 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: perisai.net 

Perisai.net merupakan situs berbahasa Indonesia yang menyajikan berbagai informasi, 
terutama berita-berita teraktual seputar keagamaan yang bersumber dari dalam dan 
luar negeri. Ketika Anda memasuki halaman muka situs ini, maka Anda akan 
menjumpai kolom berita-berita terbaru yang ditampilkan dalam format slide show. Anda 
akan menemukan ringkasan-ringkasan berita yang dikemas secara rapi dalam setiap 
kategori, seperti Sorot Berita, Artikel, Forum, Konseling, Pokok Doa, dan lain-lain, yang 
dapat Anda jelajahi di halaman muka.  

Selain menyajikan berita aktual tentang keagamaan, situs ini menyediakan layanan 
interaktif dalam Konseling dan Pokok Doa. Tak ketinggalan pula adanya kehidupan 
komunitas yang diintegrasikan langsung ke situs. Anda dapat bergabung dengan 
jejaring sosial Facebook dan Twitter, serta dapat meninggalkan komentar melalui 
Facebook di kotak komentar yang disediakan. Jika Anda suka berdiskusi, tak perlu 
khawatir, situs ini dilengkapi dengan Forum Diskusi yang menyajikan topik-topik 
menarik. Bagi Anda yang suka menulis, karya Anda dapat dikirimkan ke situs ini dengan 
memasuki kategori Kirim Tulisan yang terdapat di kolom utama sebelah kiri. Situs yang 
sangat padat informasi ini dapat Anda jelajahi dengan mudah, khususnya bagi 
pengunjung awam karena tidak memerlukan langkah-langkah khusus untuk 
mendapatkan informasi yang ada. Selamat menjelajahi situs Perisai.net (STL)  
==> http://perisai.net  

  

http://perisai.net/
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Jelajah Manca: DCI World News 

DCI World News merupakan situs berita yang cukup berbeda dari situs-situs lain. Selain 
situs ini tersedia dalam lebih dari 22 bahasa, situs ini juga mengajak pembacanya untuk 
mengirim berita tentang kekristenan di sekeliling mereka, dengan 160 karakter (sekitar 5 
baris) atau kurang. Walaupun dimungkinkan mengirim berita yang cukup panjang, 
namun hasilnya adalah rangkuman berita yang singkat dan padat dari seluruh penjuru 
dunia. Editor situs ini adalah Les Norman, yang adalah seorang jurnalis, penulis, dan 
pembicara dari Inggris. Bersama-sama dengan istrinya, Pilar, dan sukarelawan dari 
seluruh dunia, mereka mengelola situs ini untuk memperlengkapi para pemimpin, 
pemberita Injil, dan para pekerja Tuhan dari seluruh dunia.  

Situs yang memiliki versi dalam bahasa Indonesia ini tidak hanya menyajikan berita-
berita saja, tetapi juga memiliki modul PA gratis yang terdiri dari 83 pelajaran tentang 
Penginjilan, Misi, Pemuridan, Keuangan, Kepemimpinan, dll. (Tersedia pula di Software 
SABDA dengan kode id_DCI. Untuk ulasannya, silakan baca ICW edisi 1055 dan 1075). 
Di bagian menu sebelah kiri, Anda juga dapat menjumpai pranala pencarian situs dan 
arsip berita-berita terdahulu hingga tahun 2001 (2004 untuk versi Indonesianya). Situs 
ini juga dapat diakses melalui WorldChristians.org. Walaupun memiliki isi yang banyak 
dan informatif, namun navigasi situs ini kurang maksimal karena situs ini hanya dibuat 
dengan format HTML sederhana dari program MS Office. Dengan navigasi yang lebih 
baik lagi atau dengan menggunakan CMS, situs ini tentu akan dapat menjadi berkat 
bagi lebih banyak orang lagi. (KN)  
==> http://www.dci.org.uk/main/latest.htm 
==> http://www.dci.org.uk/main/world.htm  

  

http://www.dci.org.uk/main/latest.htm
http://www.dci.org.uk/main/world.htm
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Tips: Sepuluh Tip Menjauhi Efek Buruk Penggunaan 
Komputer 

Setiap aktivitas atau pekerjaan yang kita lakukan memunyai efek buruk jika tidak 
dilakukan secara benar, termasuk dalam menggunakan komputer.  

Penggunaan komputer yang salah bisa mengakibatkan beberapa keluhan kesehatan. 
Adapun keluhan kesehatan itu antara lain: mata lelah, sakit kepala, nyeri leher, dan 
sakit punggung. Jika masalah tersebut tidak segera diatasi, hal ini bisa semakin parah 
hingga mengakibatkan kerugian pada tubuh Anda.  

Untuk itu, ada beberapa tip yang bisa kita lakukan untuk menghindari efek buruk 
penggunaan komputer, di antaranya:  

1. Pilihlah jenis monitor yang tepat. Jenis monitor tabung mempunyai radiasi yang buruk 
bagi mata, lebih besar daripada monitor LCD. Oleh karena itu, jika Anda sekarang masih 
menggunakan monitor tabung, mungkin sudah saatnya mempertimbangkan untuk 
beralih ke monitor LCD.  

2. Pastikan ruangan kerja Anda memunyai pencahayaan yang cukup. Ruangan yang 
terlalu gelap akan mengakibatkan mata cepat lelah, karena mata kita cenderung fokus 
pada satu sinar yang dihasilkan dari monitor saja.  

3. Atur pencahayaan monitor senyaman mungkin melalui seting yang disediakan. 
Pencahayaan tidak boleh terlalu terang maupun terlalu redup. Cahaya yang terlalu 
terang menyebabkan mata silau, sementara cahaya yang terlalu redup menyebabkan 
mata bekerja ekstra, sehingga mata akan cepat lelah. Solusi lainnya adalah Anda bisa 
menggunakan filter khusus yang bisa menyerap cahaya berlebihan dari layar monitor.  

4. Letakkan monitor pada posisi yang tepat. Artinya, posisi monitor tidak boleh terlalu tinggi 
atau terlalu rendah. Posisi monitor yang dianjurkan berada lebih rendah dari ketinggian 
mata, atau bagian tengah monitor berada antara 10 -- 23 cm di bawah mata. Dengan 
begitu, akan didapatkan kenyamanan pada bahu dan leher.  

5. Jagalah jarak pandangan mata Anda dengan layar monitor. Jarak yang dianjurkan 
berkisar antara 50 -- 70 cm.  

6. Jangan segan-segan melakukan zoom (pembesaran layar) bila obyek yang Anda 
kerjakan terlalu kecil. Ini dimaksudkan agar mata Anda tidak terlalu kesulitan untuk 
melihatnya.  

7. Biarkan mata Anda beristirahat sejenak. Mata yang terus-menerus terkena cahaya akan 
menyebabkan mata kering. Untuk itu, Anda disarankan sesering mungkin mengedipkan 
mata. Hal lain yang bisa Anda lakukan adalah dengan mengarahkan pandangan ke arah 
yang jauh setiap beberapa menit. Tanaman hijau dan langit biru bisa jadi alternatif 
pandangan Anda agar mata rileks.  

8. Hindari menggunakan layar monitor yang mengalami gangguan, misalnya berkedip-
kedip atau bergaris.  

9. Posisi tubuh harus benar. Letakkan tangan sejajar dengan lengan bawah. Posisikan 
bahu Anda dengan santai, usahakan kaki bertumpu pada lantai, dan sandarkan dengan 
tegak punggung Anda pada kursi.  

10. Lakukan peregangan, agar otot-otot pada leher, lengan, tangan, punggung, dan 
pinggang tidak menegang yang bisa berakibat nyeri atau pegal-pegal.  
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Demikian 10 tip menggunakan komputer yang bisa Anda lakukan selama bekerja. Jika 
sudah Anda terapkan dengan benar, semoga keluhan-keluhan yang biasa Anda alami 
tidak datang lagi. Selamat bekerja!  
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ICW 1158/Januari/2011: Situs Berita 
Kristen (III)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Dalam edisi ketiga ICW kali ini, kita akan membaca mengenai ulasan situs berita Kristen 
Pustakalewi.net yang sudah lebih dari 10 tahun melayani masyarakat Indonesia dan 
situs ChristianToday.com dari Inggris yang menyajikan berita-berita Kristen global. 
Selain itu ICW juga mengulas tentang sebuah situs berita Indonesia yang baru, 
JPNN.com. Untuk artikel pada edisi kali ini, Redaksi ICW telah menyiapkan tulisan 
mengenai fenomena terbaru di dunia mikroblog, yaitu Tumblr. Apakah situs jejaring 
sosial yang baru ini dapat menggeser posisi situs jejaring sosial lainnya? Bacalah 
ulasannya di edisi ICW kali ini.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Kusuma Negara 
< kusumanegara(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: pustakalewi.net 

Pustakalewi adalah situs berita Kristen yang bekerja sama dengan Badan Masyarakat 
Antar Gereja (BAMAG), Surabaya. Beranjak dari peristiwa penganiayaan umat Kristen 
di Jawa Timur, situs yang berdiri sejak 1999 ini mendasarkan visinya pada Yeremia 
29:7 "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk 
kota itu kepada TUHAN, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu". Situs ini 
menyajikan berita-berita terbaru seputar persoalan sosial dan politik baik dari dalam 
maupun luar negeri yang ditilik dari sudut pandang kekristenan. Berita-berita ini diambil 
dari beberapa sumber berita umum, seperti liputan6.com dan oasekompas.com.  

Walaupun situs ini cukup sederhana, Anda bisa mendapatkan banyak informasi apabila 
Anda mulai memasuki halaman demi halaman, dan beritanya juga sering diperbarui. 
Selain berita, pengunjung juga dapat memperoleh informasi seputar profil tokoh, 
kategori rubrik berita, rubrik rohani, dan hiburan yang menunya terletak di kolom 
sebelah kanan. Sayang sekali, situs ini tidak memiliki fitur pencarian maupun 
kategorisasi sehingga pembaca tidak dapat membaca berita-berita yang lama. (STL)  
==> http://www.pustakalewi.net  

  

http://alkitab.mobi/?Yeremia+29%3A7
http://alkitab.mobi/?Yeremia+29%3A7
http://www.pustakalewi.net/
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Jelajah Manca: christiantoday.com 

Situs Christian Today yang berpusat di London, Inggris, merupakan situs berita Kristen 
interdenominasi yang berlandaskan pada Matius 5:37a: "Jika ya, hendaklah kamu 
katakan: ya, jika tidak, hendaklah kamu katakan: tidak."  

Berita yang tersaji dibagi menjadi kategori Dunia, Misi, Gereja, Pelayanan, Masyarakat, 
dan satu bagian khusus tentang Inggris. Sebagai situs berita Kristen, tentu saja berita-
berita yang tersaji tidak lepas dari dunia kekristenan, meskipun itu berita-berita 
mengenai Kesehatan ("Penelitian Menemukan Relasi Antara Kemarahan terhadap Allah 
dengan Kesehatan Mental yang Buruk"), Sains dan Teknologi ("Gereja di Texas 
Menawarkan Kebaktian Natal dengan Video 3D"), maupun Hiburan ("Hillsong United 
Meluncurkan Album Baru, Aftermath").  

Selain itu, Christian Today juga menyediakan kemampuan pencarian arsip di situsnya 
hingga bulan Februari 2004. Selain memiliki RSS dan publikasi elektronik berkala, CT 
juga memiliki akun Twitter (@ChristianToday) dan Facebook yang dapat Anda ikuti 
untuk mendapatkan berita-berita kekristenan terbaru dari seluruh dunia. (KN)  
==> http://www.christiantoday.com  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+5%3A37a
http://www.christiantoday.com/
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Artikel: Tumblr 

Tumblr adalah sebuah layanan mikroblog gratis yang mengizinkan penggunanya untuk 
mengirim tidak hanya tulisan, tetapi juga foto, kutipan, video, chat, audio, dan link. 
Perbedaan Tumblr dengan penyedia layanan blog lainnya seperti Wordpress dan 
Blogger adalah kemudahan yang ditawarkan oleh Tumblr bagi seseorang yang akan 
mengirimkan blog mereka.  

Mikroblog 

Sejalan dengan konsep "mikroblog" yang pertama diusung oleh Twitter dan Facebook, 
Blog-blog Tumblr jauh lebih pendek daripada blog-blog pada umumnya, dan lebih dari 
separuhnya adalah gambar atau foto. Walaupun tidak dibatasi 140 karakter seperti 
Twitter, tulisan-tulisan yang dikirimkan oleh penggunanya rata-rata juga pendek. Hal ini 
mungkin disebabkan kecenderungan blogger remaja yang rata-rata juga adalah 
pengguna Twitter dan pemakai fitur SMS yang aktif. Oleh karena itu, jika blog 
diibaratkan seperti jurnal, maka Tumblelog (blog di Tumblr) diibaratkan seperti sebuah 
buku kenangan.  

Sederhana dan Mudah Digunakan 

Kekuatan Tumblr terletak pada kesederhanaannya. Pengguna tidak hanya dapat 
mengirim posting melalui situs web, yang memiliki tombol-tombol pintas untuk setiap 
jenis posting (teks, video, audio, foto, dll.), namun juga dapat melalui HP, email, dan 
berbagai cara lainnya.  

Antarmuka situs ini sangat sederhana, sehingga situs ini menarik banyak orang yang 
tidak memiliki kemampuan teknis yang tinggi untuk mengoperasikan situs blog yang 
rumit. Selain itu, bagi orang-orang yang memiliki kemampuan teknis, situs yang 
sederhana ini pun menawarkan kepada mereka untuk melakukan personalisasi situs 
mereka.  

Komunitas 

Komunitas Desa Tumblr (Tumblrville) juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pengguna 
situs ini. Sama seperti Twitter dan Facebook, para narablog bisa saling mengikuti 
(menjadi penggemar) satu sama lain, dan blog-blog Tumblrs yang mereka ikuti secara 
otomatis akan muncul di halaman utama mereka. Postingan blog-blog yang disukai oleh 
komunitas juga dapat diteruskan (re-blog atau blog ulang) seperti fitur re-tweet atau 
tweet ulang pada Twitter. Keinginan penulis agar blognya diteruskan oleh orang-orang 
lain inilah yang pada gilirannya memotivasi mereka untuk menulis atau mengirimkan 
gambar yang disukai komunitas, yang berkualitas dan yang pendek.  
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Kesuksesan dan Kegagalan 

Hingga awal Januari 2011 ini, Tumblr masih sering mengalami masalah dengan 
servernya. Akibatnya, situs ini sering tidak bisa diakses ("down"). Salah satu 
penyebabnya adalah kesuksesannya sendiri. Tumblr mulai menarik perhatian sejak 
pertengahan tahun 2010 dan meroket tajam hingga hari ini. Hingga 7 Januari 2011, 
situs ini melaporkan telah mencapai jumlah 2,6 milyar posting (walaupun sebagian 
besar adalah re-blog dari para penggunanya) dan ada lebih dari 12 juta Tumblelog yang 
sudah dibuat.  

Selain itu, sama seperti segala sesuatu yang baru, para pengguna internet dari 
Indonesia pun mulai meramaikan jagat Tumblr. Para pengguna dari Indonesia, yang 
sebelumnya sudah meramaikan Facebook dan Twitter, mulai menghabiskan waktu 
mereka di Tumblr yang memberikan kemudahan posting gambar yang tidak dimiliki 
Twitter, dan lebih mudah digunakan daripada Facebook. Apakah Tumblr akan mampu 
menyaingi kedua jejaring sosial terpopuler tersebut? Belum dapat dipastikan. Media 
aras utama masih jarang menyinggung situs ini, dan penyedia jasa layanan telepon pun 
masih belum menjadikan Tumblr sebagai salah satu nilai jual sebuah produk HP, yang 
mendampingi Facebook, Twitter, dan Youtube.  

Twttr mengganti namanya menjadi Twitter sebelum akhirnya menjadi fenomena global. 
Mungkin Tumblr juga perlu mengikuti jejak Twitter dan mengubah namanya menjadi 
Tumbler.  
==> http://www.tumblr.com  

 

 

  

http://www.tumblr.com/
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ICW 1159/Januari/2011: Situs Berita 
Kristen (IV)  
Salam Kasih  

Shalom, 

Informasi tidak pernah habis dan setiap hari selalu bermunculan berita-berita aktual 
yang diburu oleh banyak orang. Termasuk informasi seputar dunia kekristenan. Anda 
tak ingin ketinggalan, bukan? Sajian ICW kali ini masih meneruskan pembahasan 
seputar Situs Berita Kristen yang kami tuangkan dalam ulasan-ulasan situs. Sebagai 
penutup sajian ICW bulan Januari ini, ICW akan menghadirkan situs jawaban.com dan 
chrisianpost.com yang dapat Anda temukan dalam Jelajah Nusantara dan Jelajah 
Manca. Selain melalui situs, Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dan 
mendiskusikannya dengan teman-teman di dunia maya dalam komunitas Forum 
Kristen.  

Saat ini, banyak orang bisa memperoleh informasi dengan lebih mudah karena ponsel 
zaman sekarang sudah support untuk internet. Tentu saja, tidak hanya memanfaatkan 
ponsel tetapi Anda harus merawatnya juga dan jangan sampai ponsel Anda rusak 
hanya karena kecerobohan Anda. Salah satunya, apakah ponsel Anda pernah terkena 
air? Nah, ICW kali ini menyajikan tip tentang cara-cara menangani ponsel yang terkena 
air. Menarik sekali, bukan? Pasti Anda sudah tidak sabar untuk segera menyimak 
keseluruhan dari edisi ini.  

Selamat berselancar.  

Staf Redaksi ICW, 
Santi Titik Lestari 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: jawaban.com 

Sajian situs berbahasa Indonesia kali ini akan semakin menambah dan memperluas 
wawasan Anda. Situs jawaban.com menyediakan berbagai informasi yang dicakup 
dalam 7 kategori, yaitu Spiritual Life, Relationship, Money, Health, Entertainment, News, 
dan Forum. Jika Anda berada di halaman depan situs ini, Anda akan menemukan 
banyak cuplikan berita Kristen baik bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri, 
yang dirangkum dalam Christian Hot News. Bagi Anda yang ingin mendapatkan bahan 
saat teduh setiap hari, Jawaban.com menyediakan Daily Devotional yang berisi bahan 
saat teduh berbahasa Indonesia untuk Anda. Situs ini memberikan update Latest News 
dan Popular News dengan berbagai berita menarik untuk menambah wawasan Anda 
dalam berbagai aspek, seperti spiritual, kesehatan, keuangan, dan berelasi. Jika Anda 
ingin berbagi pengalaman iman, Jawaban.com memberikan ruang khusus dalam 100 
Kisah Nyata, yang bisa menjadi sumber inspirasi dari kesaksian yang disajikan ataupun 
kiriman kesaksian Anda.  

Info Program TV dan jejaring sosial, seperti Twitter dan Facebook menjadi bagian dari 
situs ini dan memberikan kemudahan bagi pengunjung dalam membangun relasi baik 
dengan komunitas Jawaban.com maupun dengan pengunjung lain. Komunitas situs ini 
diperkuat dengan adanya forum diskusi yang menjadi ruang khusus dalam menuangkan 
ide-ide kreatif, pendapat dalam berbagai topik menarik. Forum situs Jawaban.com 
memunyai nama unik, yaitu JCers untuk menyebut anggota dari situs ini. Mari kunjungi 
situs ini sekarang juga!  
==> http://jawaban.com  

  

http://jawaban.com/
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Jelajah Manca: christianpost.com 

ChristianPost.com (CP) adalah situs berita Kristen untuk semua denominasi yang 
bermarkas di Washington DC, AS dengan berlandaskan pada ayat Yohanes 8:32. Situs 
yang diluncurkan pada Juli 2000 ini dibagi-bagi menjadi berita tentang Dunia, AS, 
Gereja, Pelayanan, Misi, Pendidikan, Masyarakat, Budaya, Bisnis, dan Kehidupan. 
Selain itu, situs yang tersedia juga di dalam bahasa Spanyol dan Portugis ini juga 
memiliki halaman penggemar di Facebook dan Twitter (@ChristianPost) yang secara 
otomatis mengirimkan berita-berita terbaru ke seluruh penggemar mereka.  

Berita yang disajikan oleh CP menggunakan beragam media, tidak hanya teks saja, 
melainkan juga video, audio, galeri foto, yang membuatnya tidak kalah menarik dengan 
situs-situs berita sekuler. Situs CP juga memberikan fasilitas untuk berkomentar, 
sehingga para pembaca dapat mengomentari berita yang mereka baca. Selain dari fitur-
fitur yang telah disebutkan, konten berita CP pun sangat bernafaskan kekristenan. Anda 
pun dapat membaca arsip-arsip berita CP tanpa perlu melakukan pendaftaran apa pun.  
==> http://christianpost.com 
==> http://m.christianpost.com (mobile)  

Referensi 

Berikut ini adalah situs-situs berita Kristen yang telah dihimpun oleh Redaksi yang layak 
untuk Anda kunjungi  

Nusantara  

• http://www.sabda.org  
• http://www.christianpost.co.id (ICW 1156)  
• http://www.perisai.net (ICW 1157)  
• http://www.pustakalewi.net (ICW 1158)  
• http://www.pondokrenungan.com/news.php  
• http://www.glministry.com  
• http://www.gerejani.com  

Manca  

• http://www.compassdirect.org (ICW 1156)  
• http://www.dci.org.uk (ICW 1157)  
• http://www.worthynews.com (ICW 1158)  
• http://www.christiantoday.com  
• http://www.christianheadlines.com  
• http://www.christiannewstoday.com  
• http://www.christiantelegraph.com  
• http://www.newsforchristians.com  
• http://www.faithfulnews.com  
• http://www.canadianchristianity.com  
• http://news.christiansunite.com  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+8%3A32
http://christianpost.com/
http://m.christianpost.com/
http://www.sabda.org/
http://www.christianpost.co.id/
http://www.perisai.net/
http://www.pustakalewi.net/
http://www.pondokrenungan.com/news.php
http://www.glministry.com/
http://www.gerejani.com/
http://www.compassdirect.org/
http://www.dci.org.uk/
http://www.worthynews.com/
http://www.christiantoday.com/
http://www.christianheadlines.com/
http://www.christiannewstoday.com/
http://www.christiantelegraph.com/
http://www.newsforchristians.com/
http://www.faithfulnews.com/
http://www.canadianchristianity.com/
http://news.christiansunite.com/
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• http://www.thechristiannewsnetwork.com  
• http://churchresources.info/christiannewsonline  
• http://www.faithtelegraph.com  
• http://www.christianweek.org  
• http://www.christiannewswire.com  
• http://www.catholic.org  
• http://www.dfms.org  
• http://www.gospelherald.net  
• http://www.christianportal.com  
• http://www.christianexaminer.com  
• http://www.christianitytoday.com  
• http://www.worldmag.com  
• http://charismamag.com  

Milis  

• http://groups.yahoo.com/group/BESORAHonLine/  
• http://groups.yahoo.com/group/beritakatolik/ (ICW 1156)  
• http://groups.yahoo.com/group/terangduniamail/ (ICW 1019)  

Facebook:  

• http://www.facebook.com/pages/Berita-Kristen/129078030451696  
(ICW 1157)  

• http://www.facebook.com/beritakatolik  

Situs Berita lainnya:  

• Situs Berita Umum & Surat Kabar Online (ICW 75)  
• Situs Berita Penganiayaan Gereja (ICW 102)  
• Situs Berita Olahraga (ICW 1025)  

  

http://www.thechristiannewsnetwork.com/
http://churchresources.info/christiannewsonline
http://www.faithtelegraph.com/
http://www.christianweek.org/
http://www.christiannewswire.com/
http://www.catholic.org/
http://www.dfms.org/
http://www.gospelherald.net/
http://www.christianportal.com/
http://www.christianexaminer.com/
http://www.christianitytoday.com/
http://www.worldmag.com/
http://charismamag.com/
http://groups.yahoo.com/group/BESORAHonLine/
http://groups.yahoo.com/group/beritakatolik/
http://groups.yahoo.com/group/terangduniamail/
http://www.facebook.com/pages/Berita-Kristen/129078030451696
http://www.facebook.com/beritakatolik
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Lacak Forum: Berita Terbaru di forumkristen.com 

Walaupun forum bukanlah media terbaik untuk memublikasikan berita-berita yang 
bersifat cepat berubah, tapi situs ForumKristen.com mencoba untuk memanfaatkan 
fasilitas sebuah forum untuk berdiskusi seputar berita-berita terbaru. Forum ini cukup 
aktif, dan terhitung sejak 3 tahun yang lalu sudah ada sekitar 400 topik yang 
diperbicangkan di sini. Beberapa topik yang terakhir diperbincangkan antara lain adalah 
keadaan sebuah situs Kristen yang tiba-tiba mati, seorang tokoh kontroversial dari Jawa 
Timur, dan kisah seorang gadis muda dari Yaman. Topik-topik yang beragam tersebut 
dikunjungi oleh ratusan orang dan rata-rata dikomentari oleh belasan FK-ers lainnya. 
Topik paling ramai adalah tentang perseteruan dua negara Timur Tengah yang 
dikomentari hingga 166 orang dan telah dikunjungi puluhan ribu kali. Sekilas, forum ini 
tidak tampak didominasi oleh beberapa orang tertentu, artinya komunitas di forum ini 
cukup berpartisipasi, baik dalam mengirim topik maupun berkomentar. Karena forum ini 
merupakan salah satu bagian dari keseluruhan situs FK, maka tidak dapat diperkirakan 
berapa orang yang rutin mengunjungi forum Berita Terbaru saja. Sama seperti forum 
Kristen lainnya, seseorang perlu mendaftar terlebih dahulu sebelum mengirimkan 
komentar atau postingan.  
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Tips: Pertolongan Pertama pada Ponsel yang Terkena Air 

Apa yang anda lakukan ketika ponsel kesayangan anda tiba-tiba terjatuh ke dalam air 
tanpa disengaja? Bagaimana jika ponsel Anda basah kuyup ketika hujan? Pasti Anda 
langsung kuatir, karena barang elektronik sangat rentan rusak jika terkena air.  

Jangan panik, hela nafas Anda, dan sebelum Anda buru-buru pergi mencari teknisi 
untuk memperbaikinya, ada baiknya Anda berusaha terlebih dahulu menyelamatkan 
ponsel itu secara mandiri. Siapa tahu ponsel Anda pulih tanpa perlu dibawa ke teknisi 
ponsel, hitung-hitung Anda bisa menghemat uang Anda. Simak beberapa tip berikut ini.  

• Jika ponsel Anda terendam, keluarkan ponsel dari air secepatnya untuk mencegah 
komponen bagian dalam terkontaminasi air. Dalam beberapa kasus, casing ponsel 
memang cukup rapat untuk mencegah rembesan air. Namun, hal ini hanya akan 
bertahan selama beberapa puluh detik.  

• Segera keluarkan baterai dari dalam ponsel. Memutus aliran sumber daya sangatlah 
penting untuk meminimalisir kemungkinan kerusakan ponsel. Beberapa sirkuit elektronik 
dinyatakan bisa tetap bertahan dalam keadaan basah, jika tidak terhubung dengan 
sumber daya.  

• Segera keluarkan juga kartu SIM Anda untuk mencegah kemungkinan kerusakan atau 
kehilangan data. Anda tentu tak ingin buku telepon atau SMS penting Anda lenyap. 
Biarkan kartu SIM Anda sampai benar-benar kering sebelum Anda mengecek 
kondisinya.  

• Keringkan ponsel sampai benar-benar kering. Gunakan kain yang bisa menyerap air. 
Jika ada, gunakan juga pengering rambut alias hair dryer. Namun, pastikan ponsel Anda 
jangan sampai terlalu panas. Jangan pula meletakkannya di microwave. Ponsel yang 
terlalu panas dilaporkan bisa meledak.  

• Uji coba kondisi ponsel Anda setelah benar-benar kering. Jika ponsel macet, periksalah 
apakah ponsel atau baterai Anda yang rusak, dengan memakai baterai cadangan. Jika 
hanya baterainya yang rusak, Anda tinggal membeli yang baru.  

• Jika seluruh langkah tersebut telah Anda lakukan, namun ponsel tetap mengalami 
kerusakan, apa boleh buat, Anda tampaknya harus mengandalkan jasa teknisi ponsel. 
Namun, ingatlah bahwa Anda harus mencari teknisi ponsel yang terpercaya dan 
terjangkau.  
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ICW 1160/Februari/2011: Situs Jodoh 
Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Salah satu tren paling ramai di internet adalah pencarian jodoh secara online, terutama 
di antara orang Kristen. Ada banyak situs jodoh Kristen, baik yang berbahasa Inggris 
maupun yang berbahasa Indonesia. ICW edisi Februari, akan mengulas situs-situs ini 
untuk Anda. Selain itu, simak pula artikel dan tip-tip seputar memilih pasangan hidup 
dengan bantuan internet. Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Kusuma Negara 
< kusumanegara(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: jodohkristen.net 

Situs Jodoh Kristen hadir untuk memberikan ruang baru bagi setiap orang Kristen, 
khususnya mereka yang masih lajang agar dapat menemukan sahabat dan pasangan 
hidup. Salah satu visi yang menjadi dasar terbentuknya situs ini adalah 
memproklamirkan dan merayakan cinta, kemuliaan serta keagungan Tuhan di seluruh 
Indonesia. Situs ini dikelola oleh staf Kristen yang memiliki pengalaman dalam 
menangani kontak jodoh Kristen. Yang menarik dalam situs ini adalah adanya kolom 
pencarian dengan spesifikasi tertentu, seperti pencarian berdasarkan jenis kelamin 
maupun usia. Anda juga bisa mengetahui siapa saja yang menjadi anggota Situs Jodoh 
Kristen, melalui kolom "Single Kristen". Kolom ini dilengkapi dengan foto, nama, dan 
usia.  

Saat ini, anggota situs Jodoh Kristen berjumlah 14.500, dan beberapa anggota di 
dalamnya telah menikah. Salah satunya adalah pasangan Hendry Gunawan dan 
Suryani. Tanggal 14 Maret 2010, pukul 00.57 WIB, di Surabaya, pasangan ini telah 
dikaruniai seorang anak -- "Bayi Jodoh Kristen yang Pertama". Perlu diingat, situs ini 
tidak melulu membahas soal cinta, tetapi di dalamnya Anda akan menemukan 
persekutuan yang dibangun di antara anggota Jodoh Kristen. Jika Anda ingin 
bergabung dalam situs ini, Anda tinggal klik "Daftar" yang terletak di bagian atas 
halaman utama, dan ikutilah petunjuk yang ditampilkan. Selamat menjelajahi situs 
Jodoh Kristen! Temukan sahabat baru, dan tidak menutup kemungkinan Anda bisa 
menemukan pasangan hidup melalui situs ini. (STL)  
==> http://jodohkristen.net  

  

http://jodohkristen.net/
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Jelajah Manca: singlesoffaith.com 

Situs yang memiliki motto "Meet, Become, Serve" ini menekankan anggotanya untuk 
bertemu dengan orang pilihan-Nya, menjadi seperti yang diinginkan-Nya, dan bersama-
sama melayani-Nya. Meskipun merupakan situs berbayar, situs yang ditujukan khusus 
untuk orang-orang Kristen yang tinggal di Amerika Serikat ini, juga menawarkan 
keanggotaan gratis dengan fitur terbatas. Anda dapat melihat profil lawan jenis yang 
sudah bergabung dengan situs ini, dengan mendaftar sebagai anggota. Kriteria 
pencarian hanya dapat dipersempit dalam hal usia. Dengan akun gratis, Anda dapat 
memuat foto, mengirim dan menerima pesan, serta melihat-lihat anggota lain secara 
acak. Jika ingin mencari anggota dari tempat yang dekat dengan domisili Anda, Anda 
harus memilih opsi berbayar. Biaya keanggotaan bervariasi, mulai dari $19 setahun -- 
jika di sekitar Anda tidak ada lebih dari 500 anggota, hingga $199 setahun -- jika di 
sekitar Anda ada lebih dari 3000 anggota.  

Beberapa kekurangan situs ini antara lain kita tidak dapat mengubah tempat tinggal, 
serta informasi lain seperti tinggi badan, berat badan, informasi pendidikan, dan 
pekerjaan kita. Foto yang diunggah pun sangat terbatas jumlahnya: 3. Jika 
dibandingkan dengan situs-situs lainnya, situs ini masih dapat ditingkatkan jauh lebih 
baik lagi. Walaupun demikian, dengan reputasi dan ulasan yang baik dari situs- situs 
yang lain, tidak mengherankan apabila ada orang-orang Kristen yang sudah 
menemukan pasangan mereka melalui situs ini. (KN)  
==> http://singlesoffaith.com  

  

http://singlesoffaith.com/
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Lacak Milis: Pemuda Kristiani 

Milis Pemuda Kristen yang beranggotakan sekitar 450 orang, merupakan wadah bagi 
pemuda-pemudi Kristen/Katolik, yang khusus membahas serba-serbi dunia orang 
muda. Milis ini tertutup bagi nonanggota, artinya seseorang harus terlebih dahulu 
mendaftar dan disetujui oleh moderator, baru boleh berpartisipasi dalam diskusi.  

Forum diskusi ini (Dimulai sejak Oktober 2001, namun baru benar-benar aktif sejak 
bulan Maret 2004), antara lain membicarakan topik-topik seputar masalah berpacaran 
hingga menuju jenjang pernikahan, dan masalah-masalah lain yang berhubungan 
dengan masalah orang muda. Rata-rata dalam sebulan ada sekitar seratus posting, 
walaupun akhir-akhir ini aktivitasnya mulai menurun di bawah 100 kiriman sebulan.  

Jika Anda sedang mencari-cari pasangan hidup Kristen, tidak ada salahnya Anda 
bergabung dengan Pemuda Kristiani.  

Catatan: Hingga ulasan ini ditulis, permintaan Redaksi untuk bergabung masih belum 
disetujui oleh moderator. (KN)  
==> Arsip: < http://groups.yahoo.com/group/PemudaKristiani> 
==> Bergabung: < http://groups.yahoo.com/group/PemudaKristiani/join > 
==> Berlangganan: < PemudaKristiani-subscribe(at)yahoogroups.com >  

  

  

http://groups.yahoo.com/group/PemudaKristiani
http://groups.yahoo.com/group/PemudaKristiani/join
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Artikel: Kencan Aman Melalui Situs Jodoh Kristen 

Pertama-tama, saya meminta Anda membaca beberapa ayat dalam Alkitab tentang 
kasih dan buah Roh, seperti: 1 Korintus 13:4-7 dan Galatia 5:13-26.  

Setelah membaca ayat-ayat ini, perlu diingat bahwa kita adalah manusia belaka dan 
terkadang membuat kesalahan dalam menulis email. Sulit untuk mengetahui hati 
seseorang tanpa terlebih dahulu mengenalnya dengan baik. Jadi, cobalah untuk selalu 
berpraduga tak bersalah. Kesalahan ketik sering terjadi. Mintalah klarifikasi sebelum 
Anda menuduh seseorang menulis sesuatu yang cabul maupun melecehkan Anda. 
Sebagai contoh: karena situs kami memiliki aturan yang sangat ketat terhadap norma 
kesusilaan, saya pernah memblokir seorang wanita yang memasukkan situs porno 
dalam profil pribadinya. Dia marah dan menyatakan bahwa saya tidak punya hak untuk 
menghapus profilnya. Ternyata, setelah hampir berkirim email bolak-balik hingga enam 
kali, baru terungkap bahwa ia tidak sengaja salah mengetik alamat situs pribadinya 
yang berselisih satu huruf dengan alamat situs porno. Sebuah kesalahan yang tidak 
disengaja.  

Ada ribuan artikel yang menawarkan nasihat keamanan dalam berkencan dengan orang 
asing melalui internet (yaitu siapa pun yang tidak pernah Anda temui secara fisik di 
dunia nyata -- hanya berkomunikasi melalui internet/dunia maya atau telepon). Namun, 
tidak ada yang dapat menggantikan akal sehat yang diberikan Tuhan, tentu saja dengan 
perlindungan Roh Kudus. Allah mengharapkan Anda untuk menggunakan akal sehat 
yang Ia berikan pada Anda!  

Keamanan dalam Berselancar 

Sekitar 99,99 persen anggota jodoh online Kristen adalah orang-orang "normal" yang 
hanya ingin berkomunikasi secara jujur dengan orang lain, dan menikmati proses 
pertemuan dengan belahan jiwa potensial mereka. Beberapa tindakan pencegahan 
yang bijak dan dengan menggunakan akal sehat, dapat membantu melindungi Anda 
dari 0,01 persen kemungkinan buruk yang dapat terjadi. Anda dapat bersantai, 
mengetahui bahwa Anda telah melakukan yang terbaik untuk melindungi diri sendiri dan 
bersandar pada Tuhan untuk selebihnya.  

Sebelum Anda bergabung dengan layanan jodoh online Kristen, pastikan Anda 
menggunakan alamat email gratisan baru, yang khusus Anda buat untuk tujuan ini 
(mencari jodoh). Anda dapat menggunakan layanan email gratis dari Hotmail, 
YahooMail, atau Gmail. Pastikan Anda selalu menggunakan email "sekali pakai" 
tersebut untuk mendaftar di situs-situs jodoh Kristen. Alamat email "sekali pakai" adalah 
cara yang lebih aman daripada menggunakan alamat email pribadi atau alamat email 
kantor Anda. Membuang alamat email "sekali pakai" jauh lebih mudah daripada 
mengganti alamat email pribadi atau kantor Anda. Tidak perlu bersusah payah untuk 
mengabari seluruh kontak Anda mengenai alamat email Anda yang baru.  

http://alkitab.mobi/?1+Korintus+13%3A4-7
http://alkitab.mobi/?Galatia+5%3A13-26
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Jangan daftarkan nama asli dalam profil Anda. Jangan memberikan alamat kontak dan 
tempat tinggal Anda secara spesifik. Berikan informasi secukupnya saja asalkan 
informatif. Sebagai contoh: "Aku adalah guru bahasa Perancis satu-satunya Medan 
Timur, Indonesia". Ini tidak sebagus informasi berikut: "Saya mengajar bahasa Perancis 
di salah satu sekolah di daerah Medan". Memberi informasi samar-samar tidak sama 
dengan tidak jujur. Memberi informasi samar-samar adalah tindakan hati-hati. Hal 
tersebut melindungi Anda dari orang-orang asing dalam dunia internet, yang hendak 
melacak Anda dengan motif tidak baik.  

Ingatlah untuk selalu menggunakan nama samaran di profil Anda, dan jika Anda 
mengirim foto, kirimkan foto wajah hingga sebatas bahu tanpa latar belakang lokasi 
yang dapat dilacak. Kirimkan foto yang konservatif dan jangan mengirim foto yang tidak 
pantas. Jika Anda mengirimi foto yang kurang pantas, beberapa orang mungkin akan 
berpikir bahwa Anda orang yang cuma mengandalkan penampilan, sombong, atau 
terlalu cinta diri sendiri. Tekankan kepribadian Anda. Jangan menulis atau memberikan 
informasi yang memungkinkan orang asing untuk melacak Anda.  

Jika Anda merasa waktunya sudah tepat, barulah Anda dapat berbagi informasi pribadi. 
Jika orang asing yang Anda kenal lewat internet, tidak sabar menunggu dan terus 
mencoba untuk menekan agar Anda memberikan informasi pribadi sebelum Anda 
merasa nyaman untuk melakukannya, segera putuskan hubungan tersebut!  

Hindari Tekanan Emosional 

Jangan libatkan emosi Anda sebelum Anda tahu persis pribadi orang yang ingin Anda 
kenal dalam sebuah situs jodoh Kristen. Tergila-gila bukanlah cinta. Cinta 
membutuhkan waktu. Sesuatu yang dilakukan secara perlahan dan mantap akan 
menghasilkan buahnya. Pertemuan tatap muka pertama haruslah singkat, tidak lebih 
dari 1 jam. Bahkan, jika Anda atau orang tersebut telah menempuh jarak yang sangat 
jauh untuk saling bertemu. Anda selalu bisa bertemu lagi segera setelah Anda berdua 
memiliki waktu untuk mencerna informasi dan kesan yang diperoleh dari pertemuan 
pertama Anda. Jika memungkinkan, bertemulah di kafe dan mintalah izin untuk 
mengajak teman atau saudara Anda. Mereka dapat membantu Anda mendengarkan 
dan mengevaluasi apa yang ia katakan. Untuk hal sepenting ini, Anda memerlukan 
pendapat kedua. Dalam kasus yang sangat langka, wanita Kristen dapat menggunakan 
teman atau saudara tersebut sebagai alasan untuk pergi dari pertemuan dengan 
seorang pria yang ternyata berjalan dengan tidak baik. Kita semua tentu berharap 
pertemuan pertama selalu berjalan dengan baik, tetapi lebih baik lagi memiliki rencana 
cadangan yang sudah diatur sebelumnya, untuk hal-hal yang terjadi di luar rencana kita.  

Jangan merasa bersalah karena meninggalkan pertemuan lebih awal. Percayalah 
kepada naluri dan akal sehat Anda. Itulah sebabnya, Allah memberikan kedua hal 
tersebut kepada Anda. Komunikasi yang tidak jujur menjelang pertemuan tatap muka 
pertama, sering menjadi alasan pertemuan pertama tidak berjalan baik. Pertemuan 
tatap muka yang singkat dapat menunjukkan apakah kedua belah pihak sudah jujur 
satu sama lain. Pertemuan tatap muka singkat setelah berkenalan secara online selama 
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1 atau 2 bulan dan menunjukkan rasa saling suka, dapat menjadi salah satu tanda 
apakah Anda harus meneruskan hubungan dan melibatkan emosi Anda dengan orang 
asing ini atau tidak. Tidak semua orang yang bergabung dengan layanan jodoh online 
Kristen adalah orang yang benar-benar takut akan Tuhan. Bertemulah dengan keluarga, 
teman, atau pendeta dari orang tersebut, dan lakukan verifikasi dari setiap 
perkataannya. Sebelum Anda melakukan verifikasi ini, semua yang Anda ketahui 
tentang orang asing ini hanyalah sebatas tulisan maupun perkataannya kepada Anda. 
Melakukan tindakan pencegahan yang bijak dan menggunakan akal sehat, dapat 
membantu melindungi Anda dari orang yang buruk (0.01 persen).  

Gunakanlah "Hak-hak Mencari Jodoh Online" Anda! Katakanlah kata-kata berikut ini: 
"Saya punya hak untuk merasa aman dan menikmati pengalaman mencari jodoh online 
tanpa ditekan, dilecehkan, atau diganggu oleh orang asing yang saya kenal lewat 
internet, atau oleh natur-dosa saya, atau oleh perasaan putus asa saya, atau oleh 
tekanan keluarga/rekan sejawat saya". Tidakkah Anda merasa baik setelah 
mengatakan hal tersebut?  

Waktu adalah ujian yang berat bagi cinta. Gunakan waktu untuk menguji cinta dan Anda 
tidak akan kecewa. Dapatkah kita pernah benar-benar mencintai orang yang kita tidak 
kenal? Atau apakah kita hanya cinta dengan konsep jatuh cinta? Bertanyalah kepada 
orang asing ini secara rinci. Apakah mereka sering mengelak ketika ditanyai? Atau 
apakah mereka bagaikan "buku yang terbuka" tanpa ada suatu apa pun yang 
disembunyikan?  

Bersikaplah terbuka terhadap objektivitas seorang teman terpercaya atau anggota 
keluarga untuk membantu Anda mengevaluasi orang asing tersebut. Bantuan orang lain 
di sekitar kita dapat berarti perbedaan antara realitas dan perasaan cinta sesaat. 
Apakah Anda sudah benar- benar jujur pada diri sendiri? Allah memberkati kejujuran 
sebab Allah adalah Kebenaran dan Terang. Di dalam Dia tidak ada kegelapan.  

Apakah foto yang Anda kirimkan adalah foto Anda sesungguhnya? Saya kadang-
kadang terkejut dengan upaya beberapa orang untuk menyembunyikan rambut putih 
atau kerutan di foto profil mereka. Seorang Kristen haruslah mengiklankan "diri mereka 
yang sebenarnya".  

Tip-Tip Keamanan Fisik 

1. Selalu cantumkan nama, informasi kontak, serta tempat di mana dan kapan Anda 
akan bertemu dengan orang asing tersebut. Berikan info tersebut kepada 
seorang teman terpercaya atau anggota keluarga.  

2. Selain nama dan informasi kontak orang asing tersebut, jika ada berikan pula 
foto orang tersebut kepada teman atau anggota keluarga Anda.  

3. Anda perlu bersikeras untuk bertemu di tempat umum. Jangan biarkan orang 
asing tersebut menjemput Anda, bahkan tahu tempat tinggal Anda.  

4. Jangan pernah meninggalkan tas, dompet, atau kunci tanpa pengawasan. Jika 
Anda pergi ke kamar kecil, bawalah serta barang-barang pribadi Anda, meskipun 
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orang tersebut menawarkan untuk menjaganya. Ingat, menjaga kunci, informasi 
pribadi Anda, dll. bukanlah suatu tindakan kasar, melainkan tindakan yang 
bijaksana. Itu adalah hak Anda untuk membuat orang asing tersebut merasa 
bahwa dirinya harus memperoleh kepercayaan Anda terlebih dahulu.  

Keamanan Spiritual 

Pribadi kerohanian Anda adalah bagian yang sangat intim dari Anda. Berdoa, berdoa, 
dan berdoa. Tetapi gunakan akal sehat Anda juga. Mungkin pertemuan pertama yang 
bertempat di gereja Anda akan menimbulkan kesan "spiritual", tapi pikirkan lagi. Kita 
semua berharap dan berdoa bahwa perkenalan dengan orang asing tersebut akan 
berkembang menjadi sebuah cinta yang kekal. Tapi bagaimana kalau tidak? Pertemuan 
di gereja akan mengungkapkan tempat untuk menemukan Anda setiap hari Minggu. 
Jagalah supaya pertemuan tatap muka pertama Anda sepublik mungkin. Pilih sebuah 
kafe yang tenang atau sebuah restoran sebagai tempat pertemuan pertama Anda. 
Kadangkala, orang Kristen dapat menjadi terlalu percaya kepada orang lain. Kita hidup 
di "zona aman" kita yang kecil dan kita mencoba untuk melindungi diri dari dunia nyata 
yang jahat. Tuhan tidak mengharapkan Anda untuk bertemu dengan orang asing lewat 
internet tanpa mengambil setiap langkah pencegahan. Tindakan pencegahan dengan 
menggunakan akal sehat akan membantu Anda bersantai dan menikmati "kencan" 
pertama Anda.  

Tuhan memberkati Anda dengan sukacita dan kebahagiaan dalam mencari kehendak-
Nya yang sempurna. Proses mencari "Adam atau Hawa" untuk memperoleh 
kebahagiaan seumur hidup, dapat menjadi proses yang sangat menyenangkan jika 
Anda menggunakan langkah-langkah pencegahan dan akal sehat. (t/KN)  
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ICW 1161/Februari/2011: Situs Jodoh 
Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
"Dunia tidak selebar daun kelor." Mungkin ungkapan ini berlaku bagi para lajang yang 
sedang berusaha menemukan pasangan hidupnya melalui situs jodoh Kristen. Situs-
situs tersebut menyediakan layanan yang mempertemukan para lajang Kristen dengan 
memberikan informasi yang cukup detail. Meski hanya sebatas melihat profil lewat situs, 
para anggota situs tersebut dapat melihat lebih dekat "calon pasangan" mereka. Dalam 
edisi ini, Redaksi ICW mengulaskan lagi 2 situs jodoh Kristen dan sebuah grup di 
Facebook bagi Anda. Simaklah pula tip-tip yang dapat membantu Anda menyeleksi 
situs jodoh Kristen apa saja yang baik untuk Anda kunjungi. Kiranya menjadi berkat.  

Redaksi Tamu ICW, 
Davida Dana 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Birojodohkristen.com 

Biro Jodoh Kristen adalah situs yang membantu anak Tuhan yang sedang berusaha 
menemukan pasangan hidup. Seperti pada situs-situs pencarian jodoh lainnya, Anda 
dapat mendaftar secara gratis terlebih dahulu di situs ini. Ada 3 tingkat keanggotaan 
yang bisa diikuti oleh setiap anggota Biro Jodoh Kristen, yaitu tingkat Gratis, Perak, dan 
Emas. Anggota tingkat Gratis mendapatkan fasilitas yang lebih terbatas dibanding 
dengan tingkatan di atasnya. Semua fasilitas yang ada dalam situs dapat dinikmati oleh 
anggota jika meningkatkan level keanggotaannya menjadi Perak (Rp 45.000/tahun) 
atau Emas (Rp 90.000 selamanya).  

Situs ini tidak terlalu rumit untuk dijelajahi karena masing-masing kategori ditempatkan 
secara rapi. Pada halaman muka, Anda dapat menemukan dengan mudah tempat 
untuk mendaftar. Semua informasi mengenai layanan situs ini dapat Anda lihat di menu 
Service. Beberapa pertanyaan seputar situs bisa Anda temukan dalam halaman FAQ's. 
Anda dapat langsung mengisikan data Anda dalam formulir yang tersedia. Data Anda 
maupun data anggota lain dapat dengan mudah ditemukan menggunakan fasilitas 
pencarian berdasarkan spesifikasi gender, usia, dan foto diri. Data anggota baru dapat 
langsung dilihat pada halaman depan. "Site Statistics" dalam situs ini berfungsi untuk 
memberikan informasi perkembangan jumlah anggota yang tergabung di situs Biro 
Jodoh Kristen. Saat ulasan ini dibuat, jumlah pria yang sudah tergabung mencapai 4419 
dan wanita 2418. Untuk Anda yang masih lajang dan ingin berusaha menemukan 
pasangan hidup melalui dunia maya, Anda dapat mencoba mulai mengunjungi situs ini. 
(STL)  
==> http://birojodohkristen.com  

  

http://birojodohkristen.com/
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Jelajah Manca: Christiansingles.com 

ChristianSingles.com adalah "situs jodoh Kristen yang didedikasikan bagi orang Kristen 
lajang yang berorientasi ke pernikahan". Sejak didirikan pada tahun 1997, situs ini tidak 
terbatas pada satu negara saja. Orang Kristen dari seluruh dunia, termasuk Indonesia, 
dapat menggunakan layanan situs ini. Anggota-anggotanya telah diseleksi secara 
manual dan dibatasi hanya untuk orang Kristen yang lajang; setiap anggota yang 
ketahuan bukan Kristen atau tidak tunduk kepada pernyataan iman situs ini, dapat 
dikeluarkan dari situs ini.  

Mereka yang tertarik menggunakan layanan situs ini dapat bergabung dengan 
membayar biaya keanggotaan. Selain itu, keanggotaan gratis selama 30 hari juga 
disediakan bagi mereka yang ingin mencoba terlebih dahulu. Anggota berbayar memiliki 
kelebihan yaitu dapat mengirim email ke anggota lain, mengomentari foto anggota lain, 
menggunakan blog, membuat acara, dan "chatting" lewat video dengan anggota lain. 
Keanggotaan gratis telah mencakup fitur-fitur dasar seperti: pencarian (rentang usia dan 
negara asal), mengirim catatan singkat (tersedia 12 pilihan komentar, seperti: "Saya 
menyukai profilmu", hingga "Selamat Ulang Tahun!"), serta mengirim "kedipan".  

Dari sisi tampilan, situs ini memiliki desain yang bagus dan mudah dijelajahi. Langkah-
langkah pendaftaran pun mudah, walaupun kita harus mengisi profil kita dan profil 
pasangan idaman kita dengan cukup detail. Deskripsi tentang diri kita dibatasi hanya 
1000 karakter, dan kita dapat menuliskan 100 karakter untuk menjadi "tajuk" profil kita. 
Di sana kita dapat menuliskan motto hidup, pernyataan iman, sesuatu yang kita anggap 
paling menarik dari diri kita, dan sebagainya. Anggota juga dapat menampilkan hingga 
sepuluh foto mereka. (KN)  
==> http://christiansingles.com  

  

http://christiansingles.com/
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Tips: Bagaimana Memilih Situs Jodoh Kristen yang 
Terbaik 

Mencari jodoh lewat internet sudah umum dan menjadi salah satu cara populer untuk 
mengenal orang lain. Menurut penelitian oleh "The Marriage Project" kebanyakan orang 
bertemu pasangannya lewat perkenalan oleh anggota keluarga atau teman dekat. Akan 
tetapi, tidak sedikit iklan situs jodoh yang memikat orang-orang untuk bergabung dan 
tidak sedikit pula orang lajang yang mendaftarkan diri di beberapa situs jodoh yang 
berbeda.  

Jadi jika Anda memutuskan untuk mencoba situs jodoh Kristen, tip-tip berikut ini akan 
membantu Anda memilah-milah beraneka ragam situs dan menentukan situs Kristen 
mana yang terbaik bagi Anda.  

1. Carilah Bukti Ketaatan pada Prinsip-Prinsip Kekristenan 
Sebagai orang Kristen, pertimbangan pertamanya adalah menentukan apakah sebuah 
situs jodoh Kristen taat kepada prinsip-prinsip iman Kristen. Dengan kata lain, bukan 
hanya namanya saja yang Kristen, tetapi praktiknya juga. Satu indikatornya dapat 
tercermin melalui kebijakan-kebijakan mereka. Anda juga dapat terlebih dahulu mencari 
ulasan untuk situs tersebut atau apa yang dikatakan orang tentang situs tersebut untuk 
memastikan apakah situs tersebut taat kepada prinsip-prinsip kekristenan.  

2. Periksalah Tingkat Keamanannya 
Tentu saja keamanan Anda dalam di dunia maya perlu menjadi perhatian utama. Karena 
Anda bertanggung jawab penuh atas informasi yang Anda bagikan di dunia maya, Anda 
juga ingin mengetahui apakah situs jodoh yang Anda gunakan memunyai tingkat 
keamanan yang memadai. Carilah tahu apakah situs tersebut memeriksa latar belakang 
anggotanya atau memonitor tulisan-tulisan anggotanya. Sebuah situs jodoh biasanya 
memuat Petunjuk Keamanan agar semua anggotanya dapat menjaga keamanan 
mereka dengan lebih baik lagi.  
Jangan langsung percaya dengan semua yang dikatakan oleh sebuah situs jodoh 
Kristen. Tanyakanlah kepada orang-orang Kristen lainnya melalui forum Kristen, apakah 
mereka pernah menemukan pelanggaran atau masalah keamanan dengan situs ini. 
Bersiap sedialah bahwa informasi yang Anda bagikan lewat dunia maya bisa 
disalahgunakan jika jatuh ke tangan yang salah.  

3. Pastikanlah Misi Mereka Sama dengan Misi Anda 
Ingatlah bahwa semua situs tidaklah diciptakan serupa; jangan sekadar termakan iklan 
maupun testimoni orang lain saja. Telusurilah fakta-faktanya, apakah mayoritas anggota 
situs itu mencari teman dan persahabatan atau pernikahan. Mungkin jika alasan utama 
Anda bergabung dalam situs jodoh Kristen adalah untuk menemukan istri/suami, jangan 
berasumsi bahwa setiap anggota situs itu memunyai tujuan yang sama. Selain itu, 
ketahuilah bahwa ada anggota situs jodoh Kristen yang barangkali bukan orang Kristen.  
Banyak orang mengizinkan Anda melihat potongan kecil profil pengguna mereka. 
Gunakanlah kesempatan ini untuk melihat dan mencari informasi tersebut. Selain itu, 
lihatlah bagaimana kecocokan Anda. Apakah metode mereka berdasarkan penelitian 
yang teruji atau hanyalah seleksi pengguna sendiri? Hal ini penting karena jika Anda 
menyadari bahwa Anda selalu memilih tipe orang tertentu, seleksi anggota situs jodoh 
Kristen tidak akan mengubahnya. Oleh karena itu, sedikit penelitian dan bimbingan bisa 
benar-benar berguna.  
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4. Periksalah Statistik Mereka 
Jangan hanya memerhatikan iklan-iklan mereka saja, tetapi carilah apa yang dikatakan 
statistik tentang mereka. Anda perlu mencari tahu statistik seperti rasio wanita dan pria. 
Ini sangatlah penting karena banyak situs jodoh online yang didominasi oleh anggota 
wanita atau pria, yang membuat persaingan menjadi kurang sehat. Selain itu, lihatlah 
tingkat kesuksesan pernikahan terdahulu mereka. Walaupun ini bukanlah indikator yang 
baik tentang pernikahan yang langgeng, ini lebih baik daripada benar-benar buta akan 
kesuksesan mereka.  

5. Cobalah layanan suatu situs terlebih dahulu dengan gratis. Kebanyakan situs jodoh 
online yang memungut biaya juga menyediakan percobaan gratis pada awalnya, jadi jika 
Anda sedikit cemas mengeluarkan uang untuk sesuatu yang belum tentu cocok bagi 
Anda, ada beberapa alternatif untuk menguji suatu situs jodoh Kristen.  

Akhir kata, secara umum ada dua hal sangat perlu disadari setiap orang Kristen lajang 
tentang situs jodoh Kristen:  

1. Semua situs jodoh tidak diciptakan sama (walaupun mereka memunyai kata 
"Kristen" pada judulnya)  

2. Tujuan utama keberadaan situs-situs jodoh adalah untuk berbisnis dan 
menghasilkan keuntungan. Menemukan jodoh Anda adalah tujuan kedua dari 
situs-situs jodoh tersebut.  

Anda perlu mengerti dua butir tersebut dan perlu mengingatnya ketika Anda 
menggunakan situs jodoh mana pun. (t/Uly)  
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ICW 1162/Februari/2011: Situs Jodoh 
Kristen (III)  
Salam Kasih  

Shalom, pelanggan ICW yang dikasihi Tuhan  

Tidak diragukan lagi, situs jodoh Kristen merupakan salah satu jenis situs yang paling 
banyak menarik pengunjung. Anda pun mungkin sudah pernah mencoba atau ditawari 
untuk bergabung di salah satu situs tersebut.  

Minggu ini, ICW kembali mengulas dua situs jodoh Kristen: Jodoh.Net dan 
ChristianCafe.com, serta sebuah situs jodoh umum: Kencan. Selain itu, sebagai 
publikasi Kristen yang menjadi "webwatch" bagi masyarakat Kristen Indonesia sejak 
1999, ICW juga ingin memperlengkapi seluruh pembaca dengan artikel dan tip yang 
dapat dimanfaatkan apabila Anda tertarik dengan layanan situs jodoh. Simaklah 
pendapat Pdt. Paul Gunadi, yang kami sajikan dalam bentuk ringkasan transkrip dari 
program radio TELAGA, seputar menjalin hubungan lewat internet dalam kolom Artikel.  

Akhir kata, Redaksi ucapkan "Selamat berselancar," dan kiranya Tuhan 
mempertemukan Anda dengan orang yang telah dipilih-Nya.  

Pemimpin Redaksi, 
Kusuma Negara 
< kusumanegara(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/


ICW 2011 
 

44 
 

Jelajah Situs: jodoh.net 

Jodoh.Net adalah situs yang menjadi wadah bagi para "single" untuk menemukan jodoh 
melalui dunia maya. Situs ini dibuka untuk umum dan memunyai cara register yang 
mudah. Anda tinggal klik tombol Sign Up, isi formulir yang disediakan, dan lakukan 
verifikasi melalui email Anda. Halaman utama situs ini terdapat 7 tab utama, yaitu 
Home, Profile, Mail, Friends, Browse, Invite, Explore. Selain itu, terdapat fasilitas Log In 
(email dan password), konektivitas ke Facebook, view members, dan fasilitas kotak 
pencarian untuk mencari member berdasarkan nama atau email.  

Ketika menjadi anggota dalam situs ini, maka Anda dapat memberikan informasi pribadi 
yang seperlunya melalui Tab Profile. Anggota dalam situs ini diberi fasilitas untuk 
menulis blog, memperbarui profil, memasang foto, video, dan chatting. Situs ini juga 
dilengkapi dengan Tab Mail yang berfungsi sebagai sarana untuk berkirim PM 
(Personal Message) antaranggota. Tabs Friends berfungsi untuk menjalin relasi dengan 
sesama anggota, mengetahui anggota yang sedang online, mengetahui anggota yang 
masuk peringkat Top Friends, dan Anda bisa mengirimkan kartu ucapan selamat ulang 
tahun kepada anggota yang berulang tahun. Tab invite dapat Anda manfaatkan untuk 
mengundang teman supaya ikut bergabung di situs ini.  

Situs pencarian jodoh ini tidak hanya berkutat pada masalah pencarian pasangan hidup 
saja, tetapi juga menyajikan informasi berharga lainnya, seperti tulisan-tulisan yang 
tertuang dalam blog. Ada beberapa kategori blog yang dapat Anda simak, seperti bisnis, 
pendidikan, hiburan, keluarga, kesehatan, rekreasi, belanja, sosial, olahraga, dan 
teknologi. Bagi Anda yang masih lajang dan ingin menemukan jodoh melalui dunia 
maya, mari bergabung sekarang juga di Jodoh.Net. (STL)  
==> http://jodoh.net/  

  

http://jodoh.net/
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Jelajah Manca: christiancafe.com 

ChristianCafe.com merupakan salah satu situs jodoh Kristen yang cukup berhasil. Hal 
ini tampak dari banyaknya kesaksian anggota yang akhirnya menikah dengan orang 
yang mereka kenal melalui situs ini. Para anggota ChristianCafe.com dapat dikatakan 
cukup aktif. Dengan anggota dari seluruh dunia termasuk dari Indonesia, tidak sedikit 
orang Kristen dari Indonesia dan sekitarnya yang menggunakan layanan situs ini.  

Walaupun merupakan situs berbayar (berkisar mulai dari AS $35 hingga $90), namun 
kita dapat mencobanya selama 7 hari, yang dapat diperpanjang jika kita mengunggah 
foto atau mengajak teman untuk bergabung. Dengan berbagai fitur yang menarik, 
ulasan-ulasan yang positif dari berbagai situs lainnya, dan terutama fitur pencarian yang 
cukup detail, situs ini layak untuk dicoba bagi Anda yang saat ini belum menikah. (KN)  
==> http://christiancafe.com/  

  

http://christiancafe.com/
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Artikel: Perjodohan Lewat Online 

Dewasa ini, jalinan pertemanan lewat fasilitas online telah menjamur dan menjadi 
bagian hidup generasi muda. Pada kenyataannya, sebagian besar teman yang 
mengelilingi kita adalah teman yang hadir secara online. Tidak jarang, karena 
keterbatasan waktu, ada orang yang memilih untuk memasuki proses perjodohan lewat 
online pula. Bagaimanakah kita harus menyikapinya? Berikut akan diulas dampak 
positif dan negatif persahabatan lewat online.  

• Fasilitas online telah membuka pintu perkenalan lebar-lebar. Dewasa ini, jarak tidak lagi 
menjadi rintangan untuk berkenalan dan berteman dengan seseorang. Dengan 
menyatunya bahasa komunikasi dunia -- bahasa Inggris -- maka makin mudahlah kita 
berinteraksi dengan orang dari belahan dunia mana pun. Lewat sahabat baru ini kita 
dapat mengenal budaya dan kehidupan manusia di tempat asalnya dan sudah tentu, 
semua ini akan memperkaya pengenalan kita akan dunia.  

• Kendati fasilitas online membuka pintu perkenalan, ia tidak dapat membuka pintu 
persahabatan. Cara terbaik membangun persahabatan, yaitu perkenalan yang 
mendalam, adalah lewat perjumpaan tatap muka. Tidak ada yang dapat menggantikan 
interaksi langsung untuk mengenal seseorang. Jadi, silakan memulai perkenalan lewat 
online namun jangan mengambil keputusan penting menyangkut hidup, seperti 
pernikahan, lewat online. Ingat, kita harus hidup bersamanya di dalam dunia nyata, 
bukan di dunia maya. Jadi, pastikan bahwa kita mengenalnya secara langsung untuk 
suatu kurun yang panjang.  

• Setelah kita menjalin persahabatan, silakan memanfaatkan fasilitas online untuk 
memelihara jalinan persahabatan. Jadi, lewat fasilitas online kita dapat terus 
berkomunikasi dengan sahabat dan sanak keluarga sehingga kita dapat tetap mengikuti 
perkembangan hidupnya.  

• Fasilitas seperti Facebook membuka pintu untuk berkenalan dengan begitu banyak 
orang, baik yang telah kita kenal maupun belum kita kenal. Selalu gunakan prinsip 
kehati-hatian. Teman yang pernah kita kenal semasa SD telah menjadi dewasa dan kita 
tidak mengenalnya pada masa perkembangannya. Kita tidak tahu apakah ia telah 
menjadi orang yang baik atau orang yang jahat. Jadi, jangan berpandangan naif bahwa 
oleh karena ia adalah teman semasa SD maka ia pastilah baik seperti dulu.  

• Mengembalikan pertemanan semasa kecil sudah tentu menyenangkan dan dapat 
mengembalikan pula cinta monyet yang pernah dialami. Berhati-hatilah agar kita tidak 
bertindak ceroboh dan membuka pintu dosa. Jangan bermimpi bahwa orang yang 
pernah kita sukai dulu adalah pasangan yang cocok untuk kita sekarang. Semua 
perkenalan mesti diuji lewat interaksi mendalam dan waktu yang panjang. Sudah tentu 
kita pun harus membatasi pertemanan apabila sekarang kita sudah menikah. Jangan 
melewati batas dan akhirnya jatuh ke dalam dosa perzinahan.  

• Kadang kita cepat percaya kepada teman lama dan mulai curhat masalah pribadi 
kepadanya lewat online. Berhati-hatilah sebab kenyataan ia adalah teman lama tidak 
menjadikannya orang yang tepat untuk kita curhat. Jangan sampai ia memanfaatkan 



ICW 2011 
 

47 
 

situasi sulit yang tengah kita alami dan mengeruk keuntungan dari diri kita. Ada suami 
dan juga istri yang jatuh ke dalam dosa akibat curhat berlebihan lewat online.  

• Terakhir, ingatlah bahwa semua ini adalah sarana menjalin komunikasi. Jangan menjadi 
budak teknologi komunikasi. Jangan merasa berkewajiban harus menjawab saat itu 
juga. Jangan mengorbankan waktu dengan orang dekat terutama keluarga gara-gara 
terobsesi dengan komunikasi canggih ini. Firman Tuhan mengingatkan, "Ajarlah kami 
menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana" 
(Mazmur 90:12). Kita mesti menggunakan waktu dengan bijak sehingga waktu tidak 
terbuang dengan percuma. Ingat, yang riil adalah orang di sekitar kita, bukan orang yang 
berada di layar ponsel.  

 

 

  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+90%3A12
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ICW 1163/Februari/2011: Situs Jodoh 
Kristen (IV)  
Salam Kasih  

Shalom, 
"Mencari jodoh melalui dunia maya" menjadi salah satu cara yang efektif untuk bisa 
menjalin relasi dengan lawan jenis, baik yang berada di dalam negeri maupun luar 
negeri, dan pemanfaatannya sebagai sarana pencarian jodoh semakin hari semakin 
berkembang. Tidak hanya situs yang menjadi sarana dalam membantu seseorang 
mencari jodoh, tetapi sekarang sudah merembet ke jejaring sosial, seperti Facebook. 
ICW edisi terakhir di bulan Februari, akan mengulas situs Jodohkatolik yang 
berintegrasi secara langsung dengan Facebook. Simak juga ulasan situs ChristianDate, 
dan dapatkan informasi situs jodoh Kristen lainnya yang bisa Anda gunakan sebagai 
referensi. Jika saat ini Anda sedang mencari jodoh melalui dunia maya, tidak ada 
salahnya Anda mengikuti tip-tip yang kami sajikan di bagian akhir edisi ini.  

Selamat berselancar.  

Staf Redaksi ICW, 
Santi Titik Lestari 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/


ICW 2011 
 

49 
 

Jelajah Situs: jodohkatolik.com 

Saat ini banyak situs yang sudah berintegrasi dengan jejaring sosial, baik Facebook 
maupun Twitter. Salah satu contohnya situs Jodohkatolik. Situs pencarian jodoh ini 
menjangkau lebih banyak lajang melalui Facebook. Situs ini menggunakan dua macam 
Facebook, yaitu Facebook Profil Jodoh Katolik dan Facebook Grup Jodoh Katolik. 
Kedua Facebook ini memunyai tujuan yang sama dengan situsnya, yaitu membantu 
muda-mudi Katolik yang masih lajang untuk menemukan pasangan hidup yang seiman. 
Jika Anda mengunjungi situs Jodohkatolik, maka Anda akan terhubung langsung ke 
Facebook Jodoh Katolik. Menurut informasi yang bisa dilihat melalui dinding (wall), 
Facebook ini tidak menerima postingan dari anggota, hanya Admin yang berhak untuk 
memposting update status di dinding. Anggota hanya diperkenankan untuk berkomentar 
dan "Like". Hingga ulasan ini dibuat, anggota yang sudah bergabung dengan Facebook 
ini berjumlah 2784 orang. Meskipun hanya Admin yang bisa memposting, tetapi 
komunitas ini sangat aktif dengan banyaknya komentar dari para anggota yang ikut 
berdiskusi di dinding (wall).  

Selain Facebook Profil Jodoh Katolik, situs ini juga membentuk Grup Jodoh Katolik di 
Facebook. Grup ini bersifat tertutup -- hanya anggota yang bisa melihat semua konten 
Grup ini. Jika Anda belum menjadi anggota di dalamnya, maka ketika mengunjungi 
Grup ini, Anda akan mendapati "Landing Pages" berupa informasi seputar Grup Jodoh 
Katolik, termasuk di dalamnya email dan alamat situs Jodohkatolik. Jika Anda ingin 
bergabung dengan Grup ini, maka Anda harus menunggu konfirmasi dari Admin untuk 
mendapatkan persetujuan mengikuti aktivitas Grup Jodoh Katolik. Jika Anda masih 
lajang dan berharap menemukan pasangan hidup yang seiman melalui dunia maya, 
mari bergabung dengan Facebook Jodoh Katolik atau Grup Jodoh Katolik. (STL)  
==> http://jodohkatolik.com 
==> http://www.facebook.com/JodKat  

  

http://jodohkatolik.com/
http://www.facebook.com/JodKat
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Jelajah Manca: christiandate.com 

Situs Christiandate.Com, merupakan salah satu situs jodoh Kristen yang berdiri sejak 
tahun 1997. Salah satu kelebihan situs ini adalah layanannya gratis. Proses 
pendaftarannya pun sangat mudah dan hanya dalam beberapa menit Anda sudah dapat 
menggunakan layanan situs ini. Fitur pencarian (Find a Match) tidak terlalu baik, oleh 
karena itu lebih baik menggunakan fitur pencarian otomatis (Suggested Match). 
Kelebihan lainnya adalah situs ini memiliki puluhan ribu anggota, termasuk dari 
Indonesia, dan anggota dapat saling mengirim email. Walaupun demikian, fitur ini juga 
dapat disalahgunakan dan tidak sedikit pengguna yang melaporkan bahwa mereka 
mendapat banyak email penipuan dari anggota lain. Profil anggota dibatasi -- hanya 
dapat menampilkan dua foto dan sebuah rekaman suara. Jika Anda tertarik dengan 
situs jodoh Kristen yang gratis, situs ini mungkin dapat menjadi tujuan Anda. (KN)  
==> http://christiandate.com  

Referensi 

Berikut ini adalah situs-situs jodoh Kristen yang telah dihimpun oleh Redaksi yang layak 
untuk Anda kunjungi  

Nusantara  

• http://jodohkristen.net (ICW 1160)  
• http://birojodohkristen.com (ICW 1161)  
• http://jodoh.net (ICW 1162)  
• http://jodohkatolik.com (ICW 1163)  

Manca  

• http://www.singlesoffaith.com (ICW 1160)  
• http://www.christiansingles.com (ICW 1161)  
• http://www.christiancafe.com (ICW 1162)  
• http://www.christiandate.com (ICW 1163)  

Milis dan forum  

• http://groups.yahoo.com/group/PemudaKristiani (ICW 1160)  
• http://groups.yahoo.com/group/christian_single_fellowship  
• http://groups.yahoo.com/group/tulang-rusuk  
• http://groups.yahoo.com/group/sahabatkristen-chat  
• http://www.aboutchristiansingles.com  
• http://www.realchristiansingles.com/forums.php  

Facebook:  

• http://www.facebook.com/group.php?gid=127478222332 (ICW 1161)  
• http://www.facebook.com/group.php?gid=126003099462  

http://christiandate.com/
http://jodohkristen.net/
http://birojodohkristen.com/
http://jodoh.net/
http://jodohkatolik.com/
http://www.singlesoffaith.com/
http://www.christiansingles.com/
http://www.christiancafe.com/
http://www.christiandate.com/
http://groups.yahoo.com/group/PemudaKristiani
http://groups.yahoo.com/group/christian_single_fellowship
http://groups.yahoo.com/group/tulang-rusuk
http://groups.yahoo.com/group/sahabatkristen-chat
http://www.aboutchristiansingles.com/
http://www.realchristiansingles.com/forums.php
http://www.facebook.com/group.php?gid=127478222332
http://www.facebook.com/group.php?gid=126003099462
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• http://www.facebook.com/JodohKat  
• http://www.facebook.com/profile.php?id=100000071815312  
• http://www.facebook.com/profile.php?id=100000139653633  
• http://www.facebook.com/home.php?sk=group_106028076130992  
• http://www.facebook.com/home.php?sk=group_100304256708883  
• http://www.facebook.com/home.php?sk=group_116466635091988  
• http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172187866138608  
• http://www.facebook.com/search.php?q=jodoh%20kristen&type=groups  

Artikel dan Tips Nusantara:  

• http://c3i.sabda.org/c3i_materi_konseling?tid_1=466  
(Materi Konseling Remaja/Pemuda)  

• http://c3i.sabda.org/c3i_materi_konseling?tid_1=468  
(Materi Konseling Pranikah/Pernikahan)  

• http://www.telaga.org/kategori/remaja_pemuda  
(58 artikel audio seputar Remaja/Pemuda)  

• http://www.telaga.org/kategori/pranikah_pernikahan  
(48 artikel audio seputar Pranikah/Pernikahan)  

• http://www.warungsatekamu.org/  
• http://www.pancarananugerah.org/  

Artikel dan Tips Manca:  

• http://www.pureintimacy.org/singlesdating/  
• http://www.domini.org/lam/home.html  
• http://christianteens.about.com/od/advice/a/relationshiphub.htm  
• http://www.soulmaterelationships.com/  
• http://www.realchristiansingles.com/cms_articles.php  
• http://www.meetchristiansingles.com/christian-dating/tableofcontents.html  
• http://www.christiandatingservice.com/articles.html  
• http://www.adammeeteve.com/pages/relationships.html  
• http://www.christianet.com/christiandating/index.htm  
• http://www.catholicpeople.com/Catholic-Dating-5-tips/  
• http://icw.sabda.org/index.php?n=t_artikel&id=111  

Ulasan situs jodoh lainnya:  

• http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=166 Edisi 1041  
• http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=182 Edisi 1057  
• http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=209 Edisi 1084  
• http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=212 Edisi 1087  
• http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=214 Edisi 1089  

  

http://www.facebook.com/JodohKat
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000071815312
http://www.facebook.com/profile.php?id=100000139653633
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_106028076130992
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_100304256708883
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_116466635091988
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_172187866138608
http://www.facebook.com/search.php?q=jodoh%20kristen&type=groups
http://c3i.sabda.org/c3i_materi_konseling?tid_1=466
http://c3i.sabda.org/c3i_materi_konseling?tid_1=468
http://www.telaga.org/kategori/remaja_pemuda
http://www.telaga.org/kategori/pranikah_pernikahan
http://www.warungsatekamu.org/
http://www.pancarananugerah.org/
http://www.pureintimacy.org/singlesdating/
http://www.domini.org/lam/home.html
http://christianteens.about.com/od/advice/a/relationshiphub.htm
http://www.soulmaterelationships.com/
http://www.realchristiansingles.com/cms_articles.php
http://www.meetchristiansingles.com/christian-dating/tableofcontents.html
http://www.christiandatingservice.com/articles.html
http://www.adammeeteve.com/pages/relationships.html
http://www.christianet.com/christiandating/index.htm
http://www.catholicpeople.com/Catholic-Dating-5-tips/
http://icw.sabda.org/index.php?n=t_artikel&id=111
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=166
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=182
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=209
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=212
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=214
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Tips: 10 Tip Mencari Jodoh Kristen Online 

1. Jangan fokus pada "tujuan", tapi tenang dan nikmati "prosesnya". Situs jodoh Kristen 
menawarkan beberapa hal, seperti kegembiraan saat menerima pesan baru, 
persekutuan Kristen, teman-teman baru yang Anda dapat, hal-hal baru yang Anda 
pelajari tentang budaya lain, dan kobaran semangat dari Kristus yang Anda terima 
melalui kesaksian dari anggota yang lain.  

2. Jangan duduk dan menunggu hingga orang lain menghampiri Anda. Beranikan diri untuk 
mengambil langkah pertama dan hampiri jomblo Kristen yang lain di situs jodoh Kristen. 
Tidak ada ruginya jika Anda hanya mengirimkan pesan yang ramah, bukan?  

3. Ulang tahun adalah kesempatan yang bagus untuk berkenalan dengan seseorang. 
Lihatlah siapa saja yang berulang tahun dan berikan sebaris ucapan "Selamat Ulang 
Tahun". Anda juga bisa memberikan sambutan kepada anggota baru.  

4. Ikut sertakan Tuhan dalam pencarian Anda untuk bertemu dengan orang-orang baru dan 
menemukan pasangan hidup Anda. Bacalah Alkitab atau renungan harian secara 
teratur. Seringlah berdoa, sehingga Roh Kudus memiliki kesempatan untuk menyatakan 
rencana Tuhan yang sempurna untuk hidup Anda dan hubungan-hubungan Anda 
selanjutnya.  

5. Ingatlah bahwa Anda adalah seorang Kristen. Kita adalah duta Kristus. Hal itu 
merupakan tanggung jawab yang penting untuk satu sama lain dan untuk diri kita 
sendiri. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan sikap dan tutur kata Anda apabila Anda 
berkencan dan berhubungan dengan lajang-lajang yang lain di sebuah situs jodoh 
Kristen. Berlakulah ramah dan sopan, perlakukan satu sama lain dengan hormat. Di 
dalam Tuhan, kita semua adalah saudara.  

6. Anda tidak perlu membuka semua tentang diri Anda di profil Anda. Jangan pernah 
membagikan lebih mengenai diri Anda, jika Anda tidak merasa nyaman mengenai hal 
itu. Anda boleh untuk tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan di profil esai.  

7. Jujurlah dalam menuliskan profil esai Anda. Jangan memberitahukan hal-hal yang yang 
dapat mengakibatkan orang lain memunyai kesan yang keliru mengenai Anda. Hal ini 
juga demi kepentingan Anda sendiri, karena hal ini mencegah kekecewaan dan salah 
pengertian. Anda dapat memperoleh banyak poin dengan jujur dan terbuka mengenai 
siapa diri Anda dan apa yang Anda cari.  

8. Jangan lupa untuk menampilkan foto, setidaknya sebuah foto. Profil-profil dengan foto, 
dikunjungi hingga sepuluh kali lebih banyak daripada profil yang tidak memunyai foto.  

9. Perbaruilah profil Anda. Perbarui jawaban-jawaban esai Anda dan tambahkan foto baru 
secara rutin. Dengan cara ini, profil Anda akan selalu menarik dan anggota-anggota 
yang lain akan lebih sering mengunjungi profil Anda.  

10. Jangan pernah membiarkan seseorang mendesak Anda untuk memberikan informasi 
kontak Anda. Hanya Anda yang tahu kapan waktu yang tepat. Jangan hiraukan apabila 
orang menjuluki Anda paranoid. Privasi dan keamanan Anda adalah yang utama.  
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ICW 1164/Maret/2011: Situs Paskah (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Mohon maaf atas keterlambatan edisi ICW kali ini. Menyambut Paskah 24 April ini, ICW 
akan mengulas situs-situs Paskah dan sumber-sumber tentang Paskah lainnya yang 
dapat ditemukan di internet. Kali ini ICW akan membahas situs Paskah SABDA.org 
yang sudah diperbarui isinya, dan juga situs ChristianityToday. Simak pula renungan 
Paskah di akhir edisi kali ini oleh Arie Saptaji. Semoga edisi ICW kali ini dapat berguna 
untuk pelayanan maupun persiapan Paskah Anda.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi, 
Kusuma Negara 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/


ICW 2011 
 

54 
 

Jelajah Situs: Kumpulan Bahan Paskah 

Situs Paskah Indonesia adalah satu-satunya situs Paskah berbahasa Indonesia yang 
menyediakan bahan-bahan yang sangat lengkap seputar Paskah, di antaranya: artikel 
Paskah, drama Paskah, renungan Paskah, bahan mengajar Paskah, kesaksian Paskah, 
khotbah audio Paskah, puisi Paskah, resensi buku Paskah, ulasan situs Paskah, tips 
Paskah, humor Paskah, lagu Paskah, gambar Paskah, dan kartu Paskah.  

Selain itu di situs yang dibuat pada tahun 2009 ini juga tersedia aplikasi Facebook 
Share dan Twitter, sehingga Anda dapat membagikan artikel yang Anda dapatkan ke 
teman-teman Anda. Anda juga dapat mengirim ucapan Paskah kepada sahabat dan 
keluarga Anda. Fasilitas forum juga tersedia di situs ini sehingga pengunjung bisa ikut 
berdiskusi seputar topik Paskah.  

Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi Situs Paskah Indonesia! Mari berbagi berkat 
pada hari peringatan pengorbanan Yesus di kayu salib. Kemenangan-Nya atas maut, 
patut kita rayakan dan peringati karena Dialah Allah yang patut kita sembah. (KN)  
==> http://paskah.sabda.org/  

Kunjungi alamat di bawah untuk mendapatkan bahan-bahan Paskah yang lebih spesifik. 
Semuanya dalam bahasa Indonesia! 
==> http://paskah.sabda.org/drama_paskah 
==> http://paskah.sabda.org/bahan_mengajar_paskah 
==> http://paskah.sabda.org/khotbah_paskah 
==> http://paskah.sabda.org/ucapan_paskah 
==> http://paskah.sabda.org/artikel_paskah 
==> http://paskah.sabda.org/renungan_paskah 
==> http://paskah.sabda.org/kesaksian_paskah 
==> http://paskah.sabda.org/lagu_paskah  

  

http://paskah.sabda.org/
http://paskah.sabda.org/drama_paskah
http://paskah.sabda.org/bahan_mengajar_paskah
http://paskah.sabda.org/khotbah_paskah
http://paskah.sabda.org/ucapan_paskah
http://paskah.sabda.org/artikel_paskah
http://paskah.sabda.org/renungan_paskah
http://paskah.sabda.org/kesaksian_paskah
http://paskah.sabda.org/lagu_paskah
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Jelajah Manca: - Easter -- Christianity Today 

Di situs portal Paskah ini Anda dapat menyimak berbagai informasi serta artikel Paskah 
dalam bahasa Inggris. Selain artikel-artikel tentang Paskah, Anda juga dapat 
menemukan artikel tentang Jumat Agung.  

Selain artikel Anda juga dapat mengirimkan kartu Paskah dan mengunduh khotbah 
tentang Paskah. Selain itu jika Anda mengeklik pranala "The Historical Jesus", Anda 
dapat memperoleh materi-materi untuk kelas sekolah Minggu, membuat hadiah Paskah, 
dan memperdalam studi Alkitab Anda. Kunjungi pula "Easter with Your Family" untuk 
mendapatkan ide-ide agar keluarga Anda dapat mempersiapkan hari Paskah yang 
benar-benar terpusat kepada Kristus. (KN)  
==> http://www.christianitytoday.com/holidays/easter/  

Kunjungi situs EncouragementCards ini untuk mendapatkan kartu Paskah 
==> http://www.encouragementcards.com/cards/holidays/easter/  

Kunjungi situs PreachingToday untuk mendapatkan khotbah Paskah 
==> http://www.preachingtoday.com/holidays/?name=Easter  

  

http://www.christianitytoday.com/holidays/easter/
http://www.encouragementcards.com/cards/holidays/easter/
http://www.preachingtoday.com/holidays/?name=Easter
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Renungan Paskah: Karena Dia Bangkit 

“  "Sebelum aku melihat... sekali-kali aku tidak akan percaya."  ”  
Itu memang perkataan Thomas. Itu memang keraguan Thomas. Namun, ternyata tak 
cuma Thomas yang dihinggapi keraguan, dan tak mau percaya sebelum melihat.  

Bahkan ketika perempuan-perempuan itu memberi tahu murid-murid yang lain tentang 
kebangkitan Yesus, para murid menganggap "perkataan-perkataan itu seakan-akan 
omong kosong"? Yesus pun mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka.  

Di sisi lain, keraguan itu justru menggarisbawahi fakta Kristus benar-benar bangkit. 
Kenapa? Karena kemudian mereka berubah!  

Dari orang yang peragu dan penakut (ingat, mereka meninggalkan Yesus dan melarikan 
diri ketika Yesus ditangkap di Getsemani), mereka berubah menjadi pemberita-
pemberita Injil yang gigih, dengan "tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam 
maut."  

Kalau dipertimbangkan secara logika, tidak ada keuntungan yang mereka peroleh dari 
pemberitaan Injil itu. Mereka tidak mendapatkan kekayaan atau status sosial yang 
istimewa. Sebaliknya, mereka dikejar-kejar, dipukuli, dilempari batu sampai mati, 
dijadikan mangsa singa, disalib, dianiaya. Segala cara upaya dilakukan orang untuk 
menghentikan mereka. Tanggapan mereka? "Tidak mungkin bagi kami untuk tidak 
berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar."  

Karena Yesus benar-benar bangkit -- Dia benar-benar hidup! -- mereka berubah secara 
radikal.  

Karena Yesus benar-benar bangkit -- Dia benar-benar hidup! -- kita juga dapat 
mengalami perubahan yang serupa.  

Seperti para murid tidak bisa dihentikaan, tidak ada yang bisa menghentikan orang-
orang yang telah diubahkan.  
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ICW 1165/Maret/2011: Situs Paskah (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
"Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini." (Markus 16:6)  

Puji Tuhan, sebuah situs dan Facebook Paskah baru telah lahir. Situs Paskah.co dan 
Facebook Paskah dapat Anda simak ulasannya di edisi ICW kali ini. Selain itu simak 
pula ulasan situs About.com Christianity. Semoga bahan-bahan Paskah yang kami ulas 
bulan ini dapat berguna dalam persiapan Paskah Anda tahun ini, baik di gereja maupun 
persekutuan Anda. Tidak lupa, perkenankanlah staf ICW untuk mengucapkan selamat 
Paskah lebih awal tahun ini, dan pada akhir edisi kali ini kami menyajikan sebuah 
renungan Paskah yang mungkin judulnya dapat mengecoh Anda.  

"Tuhan telah Bangkit!" Hosana bagi Dia!  

Dalam anugerah-Nya,  

Pemimpin Redaksi, 
Kusuma Negara 
< kusumanegara(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://alkitab.mobi/?Markus+16%3A6
http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: paskah.co 

Mencari bahan-bahan Paskah merupakan suatu kepentingan bagi banyak orang Kristen 
pada bulan April tahun ini. Bahkan, sejak bulan Maret sudah banyak yang berburu 
sumber-sumber bahan Paskah di internet. Melihat kebutuhan ini, pada bulan Maret 
2011, Yayasan Lembaga SABDA kembali meluncurkan sebuah situs Paskah mini yang 
berbeda dengan situs Paskah Indonesia (ICW 1164). Situs Paskah.co (sampai saat ini 
masih terus dilengkapi) berisi berbagai daftar bahan Paskah yang dapat Anda temukan 
dalam dunia maya.  

Navigasi situs ini tidak terlalu rumit. Secara keseluruhan, isi situs ditampilkan dalam 
halaman utamanya, dan pengunjung dapat mengeklik "baca lebih lanjut" untuk 
menjelajahi isinya lebih dalam lagi. Bahan-bahan di situs ini telah dikategorikan 
berdasarkan kitab dalam Alkitab (Matius, Markus, Lukas, Yohanes), berdasarkan jenis 
media (teks, audio, dan video), dan berdasarkan jenis bahan (mulai dari pertanyaan- 
pertanyaan seputar Paskah, artikel-artikel, renungan-renungan Paskah, khotbah, lagu, 
dan lain-lain). Isi situs ini telah dikelompokkan dengan baik di setiap bagian, jadi 
misalnya, pujian Kidung Jemaat yang berdasarkan Markus akan dimasukkan ke dalam 
Markus, audio, dan lagu sekaligus.  

Situs ini dilengkapi pula dengan kotak komentar yang memungkinkan Anda berbagi 
mengenai bahan yang dibaca, didengar, atau dilihat. Jika Anda suka dengan situs ini, 
silakan klik tombol "like" atau "tweet" yang tersedia di bagian atas situs. Ya, dengan 
banyaknya informasi Paskah yang ada di internet, situs ini menjadi jawaban atas 
berbagai kebutuhan bagi pelayan gereja maupun jemaat awam yang mencari bahan-
bahan Paskah yang Alkitabiah dan berkualitas. Semoga situs ini menolong Anda dalam 
mempersiapkan peringatan Paskah dengan lebih indah dan bermakna. Segera kunjungi 
situsnya! (DWD)  
==> http://www.paskah.co/  

  

http://www.paskah.co/
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Jelajah Manca: Easter Holiday Resources For Christians 

Situs About.com Christianity memiliki satu bagian khusus tentang Paskah dan Jumat 
Agung. Bagian dari situs ini yang mengulas tentang Paskah tampilannya cukup 
sederhana, hanya berupa daftar sekitar 30 artikel tentang Paskah dan 10 artikel tentang 
Jumat Agung. Tetapi isi artikel-artikel tersebut cukup beragam dan menarik, misalnya 
"Top Christian Movies for Easter", "Fun Easter Ideas for Christian Families", dan "7 
Proofs of the Resurrection". Situs yang diasuh oleh Mary Fairchild ini juga kental 
dengan nilai-nilai yang alkitabiah dan informatif. Pertanyaan-pertanyaan yang sering 
ditanyakan orang Kristen pun beberapa di antaranya dicoba dijawab di sini, seperti 
"What do Christians Celebrate on Easter?", "Why Does the Date for Easter Change 
Every Year?", "Why Did Jesus Have to Die?", dan lain-lain. Tidak lupa, situs ini juga 
mencantumkan kalender Paskah yang sangat lengkap untuk tahun ini dan beberapa 
tahun ke depan.  

Kumpulan informasi seputar Paskah ini dimulai sejak 2008 dan pengunjung juga dapat 
berlangganan buletin dari situs About.com Christianity untuk mendapatkan informasi-
informasi menarik lainnya yang dikirimkan oleh Mary Fairchild melalui email. (KN)  
==> http://christianity.about.com/od/easter 
==> http://christianity.about.com/od/goodfriday  

Referensi 
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• 2010 - http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=261  
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• 2001 - http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=98  
• 2000 - http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=58  
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• http://id.wikipedia.org/wiki/Paskah (ICW 1136)  
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• http://humor.sabda.org/taxonomy/term/86  
• http://www.sabdaspace.org/keywords/paskah  
• http://www.sarapanpagi.org/paskah-vf17.html  
• http://www.indocell.net/yesaya/pustaka2/id556.htm (ICW 1085)  

http://christianity.about.com/od/easter
http://christianity.about.com/od/goodfriday
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=289
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=262
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=261
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=210
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=146
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=125
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=98
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=58
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=10
http://paskah.sabda.org/
http://id.wikipedia.org/wiki/Paskah
http://gubuk.sabda.org/gubuk/umum/paskah
http://artikel.sabda.org/kata_kunci/paskah
http://doa.sabda.org/kategori/paskah
http://wanita.sabda.org/kategori/paskah
http://humor.sabda.org/taxonomy/term/86
http://www.sabdaspace.org/keywords/paskah
http://www.sarapanpagi.org/paskah-vf17.html
http://www.indocell.net/yesaya/pustaka2/id556.htm
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• http://www.indocell.net/yesaya/id73.htm (ICW 1085)  
• http://griis.tripod.com/ringkasan_kotbah/19980531.htm/  
• http://www.sabda.org/links/dir/perayaan/paskah/  

Situs Paskah dalam bahasa Inggris  

• http://www.easterincyberspace.com/  
• http://www.joyfulheart.com/easter/  
• http://songsofpraise.org/easter.htm  
• http://www.freechristianresources.org/easter (ICW 1137)  
• http://www.woodlands-Junior.kent.sch.uk/customs/easter.html (ICW 1137)  
• http://www.christianitytoday.com/holidays/easter/ (ICW 1164)  
• http://www.familyworship.org.uk/easter.htm  
• http://www.peggiesplace.com/easter.htm (ICW 1021)  
• http://www.annieshomepage.com/easter.html (ICW 1021)  
• http://www.entourages.com/barbs/Easter.htm  
• http://www.koinoniablog.net/2009/04/good-wednesday.html  
• http://www.dltk-holidays.com/easter/index.html  
• http://www.everythingeaster.com/ (ICW 1085, 1137)  
• http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Holidays_and_Observances/Easter/  
• http://www.dmoz.org/Society/Holidays/Easter/  

  

http://www.indocell.net/yesaya/id73.htm
http://griis.tripod.com/ringkasan_kotbah/19980531.htm/
http://www.sabda.org/links/dir/perayaan/paskah/
http://www.easterincyberspace.com/
http://www.joyfulheart.com/easter/
http://songsofpraise.org/easter.htm
http://www.freechristianresources.org/easter
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/easter.html
http://www.christianitytoday.com/holidays/easter/
http://www.familyworship.org.uk/easter.htm
http://www.peggiesplace.com/easter.htm
http://www.annieshomepage.com/easter.html
http://www.entourages.com/barbs/Easter.htm
http://www.koinoniablog.net/2009/04/good-wednesday.html
http://www.dltk-holidays.com/easter/index.html
http://www.everythingeaster.com/
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Holidays_and_Observances/Easter/
http://www.dmoz.org/Society/Holidays/Easter/
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Renungan Paskah: Selamat Hari Natal! 

Saat berjalan memasuki gereja pada pagi Paskah tahun yang lalu, saya berpapasan 
dengan seorang teman saya dan menyapanya, "Selamat Natal!" Namun, setelah 
menyadari kesalahan saya, saya segera mengoreksi diri sendiri. "Maksud saya, 
Selamat Paskah!"  

"Kita tidak dapat merayakan yang satu tanpa merayakan yang lainnya," jawabnya 
dengan tersenyum.  

Benar sekali! Tanpa Natal, tidak akan ada Paskah. Dan tanpa kebangkitan, hari ini 
hanyalah hari biasa. Bahkan, bisa jadi kita tidak akan berada di gereja.  

Natal dan Paskah merupakan perayaan yang paling menggembirakan bagi umat 
kristiani. Pada hari Natal, kita merayakan penjelmaan Allah (Allah mengambil rupa 
manusia dan datang ke dunia). "Karena Allah begitu mengasihi dunia ini, sehingga Ia 
telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal ..." (Yohanes 3:16).  

Pada hari Paskah, kita merayakan kebangkitan Yesus. "Ia tidak ada di sini, Ia telah 
bangkit," kata malaikat (Lukas 24:6). Sejak awal zaman, kedua hari ini berhubungan 
erat dalam rencana besar Bapa. Yesus lahir untuk mati bagi dosa-dosa kita, dan untuk 
mengalahkan maut agar kita dapat hidup.  

Manakah yang lebih penting? Natal -- kelahiran bayi Yesus? Atau Paskah -- kematian 
dan kebangkitan Anak Allah? Keduanya sangat penting -- dan dua-duanya merupakan 
bukti nyata kasih Bapa bagi kita.  

Selamat Natal! Dan Selamat Paskah!  

Yesus Penebus meninggalkan surga, Datang ke dunia melayani dengan cinta; Dilepas-
Nya kemuliaan, didatangi-Nya kita, Membawa keselamatan melalui iman dalam nama-
Nya. -- Hess  

Natal dan Paskah Merupakan Dua Bab dari Buku yang Sama  

 

 

  

http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Lukas+24%3A6
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ICW 1166/April/2011: Situs Misi (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Memasuki bulan April ini, kita akan menyimak ulasan-ulasan situs Misi. Tema ini tidak 
henti-hentinya kami angkat setiap tahun karena selain banyak situs-situs misi baru yang 
bermunculan setiap tahunnya, sebagai umat Kristen pun kita perlu menyadari bahwa 
pusat dari seluruh pelayanan kita adalah penginjilan. Lepas dari apa pun jenis 
pelayanan kita, mari kita tidak melupakan panggilan orang Kristen, yaitu untuk 
menyebarkan Kabar Baik-Nya. Jangan lewatkan pula Get The Fresh kali ini yang 
menarik, yakni sebuah aplikasi Facebook yang baru dikembangkan oleh SABDA.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi, 
Kusuma Negara 
< kusumanegara(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: teranghidup.com 

Teranghidup.com adalah situs yang dirancang untuk menoong anda menemukan solusi 
terhadap kepahitan dan rasa sakit hati yang dalam yang sedang Anda hadapi. Situs ini 
menyediakan jawaban-jawaban yang diambil langsung dari pengalaman orang-orang 
serta dari Alkitab. Pokok permasalahan yang diulas pada situs ini terdiri dari kekuatiran, 
kematian, kehancuran, rasa bersalah, putus asa, penolakan, penyakit, hidup tanpa arti, 
hidup tanpa tujuan, serta kepalsuan. Ulasan pada situs ini sangat menarik karena 
berbentuk video. Video yang tersaji masing-masing berdurasi kurang lebih 4 menit serta 
dapat diakses oleh koneksi internet cepat maupun lambat.  

Situs yang dimulai sekitar tahun 2009 ini dari segi tampilannya cukup menarik walaupun 
sudah cukup lama tidak diperbarui. Selain itu situs Terang Hidup juga dapat dibaca 
dalam bahasa Farsi, Vietnam, dan Inggris. Menjelajahi situs ini tidaklah sulit, dan ada 
banyak informasi yang dapat memperkaya wawasan Anda tentang cara dan solusi 
dalam memecahkan suatu masalah yang kompleks. Mari kunjungi situs 
teranghidup.com sekarang juga. (AWG)  
==> http://teranghidup.com  

  

http://teranghidup.com/
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Jelajah Manca: A Big Mission For The Whole Asia 

"A BIG MISSION for the whole of Asia: Providing an Asian perspective about Christian 
mission in Asia and Asian missionaries" adalah sebuah situs yang berfokus pada 
penginjilan di Asia. Situs blog berbasis WordPress ini berusaha menyajikan bahan-
bahan misi yang komprehensif yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Asia dan juga 
kisah pengalaman serta testimoni dari para misionaris yang melayani di Asia. Berbeda 
dengan situs-situs misi lain yang kebanyakan berfokus pada seorang misionaris atau 
pekerjaan misi tertentu yang ditulis dari sudut pandang kekristenan Barat (Eropa 
maupun Amerika), situs yang dimulai sejak Juni 2009 ini memiliki fokus pekerjaan misi 
dengan konteks Asia, sesuatu yang cukup langka untuk ditemukan. Oleh karena itu, 
perspektif dan konteks misi Asia yang sangat majemuk, terutama di Asia Timur dan 
Tenggara, disediakan di situs ini.  

Situs yang telah berisi lebih dari 400 tulisan ini dibagi menjadi kategori-kategori 
berdasarkan lokasi (Kamboja, Tiongkok, Malaysia, India, Indonesia, Filipina, Thailand), 
maupun berdasarkan topik (Pengalaman, Penjangkauan, Proyek, Perjalanan). Selain itu 
blog ini juga menyediakan galeri-galeri foto serta bahan-bahan misi lainnya yang dapat 
diakses melalui menu sebelah atas. Jika Anda sedang mencari bahan-bahan misi untuk 
gereja maupun pelayanan Anda, silakan menjelajahi situs ini untuk mendapatkan apa 
yang Anda perlukan, karena isi situs ini sesuai dengan konteks budaya Asia. (KN)  
==> http://www.abigmission.com/ 
==> http://www.abigmission.com/christian-mission/countries-location/indonesia  

 

 

  

http://www.abigmission.com/
http://www.abigmission.com/christian-mission/countries-location/indonesia
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ICW 1167/April/2011: Situs Misi (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Situs gereja memiliki potensi yang sangat besar bagi penginjilan, terutama untuk 
masyarakat non-Kristen di sekitar gereja tersebut. Kami menurunkan tip yang dapat 
sangat bermanfaat bagi Anda yang gerejanya memiliki situs sendiri. Bagikan tip ini 
kepada pengelola situs gereja Anda supaya situs gereja Anda pun dapat menjadi alat 
penginjilan yang efektif. Kunjungi sumber tip tersebut untuk mendapatkan tip-tip yang 
lain selengkapnya. Simak pula sebuah situs misi baru dalam bahasa Indonesia, TOP 
Misi, yang hadir untuk melengkapi bahan-bahan misi yang Anda perlukan. Dan apabila 
Anda mencari situs yang dapat memberikan pelatihan penginjilan, situs bahasa Inggris 
Evangelism Coach mungkin cocok untuk kebutuhan Anda.  

Selamat berselancar. Tuhan memberkati.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Kusuma Negara 
< kusumanegara@in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Top Misi 

Situs TOP Misi adalah sebuah situs referensi yang dibuat oleh Yayasan Lembaga 
SABDA. Situs ini penuh dengan referensi ke berbagai bahan pelayanan misi yang bisa 
didapatkan di dunia maya. Yang unik dari TOP Misi ini adalah situs ini tidak 
menyediakan konten artikel-artikel itu sendiri, melainkan hanya pranala-pranala ke 
berbagai situs misi yang lain, antara lain e-MISI, yang disusun dalam daftar-daftar 
seperti: "10 Tokoh Misi Terkenal", "6 Seri Mutiara Iman", "10 Kesaksian Misi yang 
Memberkati", dan lain-lain.  

Tidak hanya artikel-artikel yang berhubungan dengan misi serta kesaksian-kesaksian 
misi, situs ini juga menyediakan daftar situs-situs misi dan apologetika, buku-buku 
penginjilan yang dapat dibaca online, serta biografi-biografi tokoh-tokoh misi. Selain 
format bacaan, situs ini juga menyediakan dalam format audio, yaitu "Alkitab Audio 
untuk Pelayanan Misi dalam 12 Bahasa". Anda juga dapat mengirimkan bahan-bahan 
Misi melalui fitur Kontak. Segera kunjungi situs ini untuk mendapatkan bahan-bahan 
Misi yang Anda butuhkan. (KN)  
==> http://misi.co  

  

http://misi.co/
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Jelajah Manca: Evangelism Coach 

Situs Evangelism Coach adalah sebuah situs penginjilan yang cukup berbeda dari yang 
lain karena situs ini menawarkan solusi pelatihan penginjilan secara praktis. Situs yang 
berbentuk blog dalam bahasa Inggris ini dimotori oleh seorang pendeta Presbiterian 
dari Amerika Serikat bernama Chris Walker. Selain menawarkan pelatihan penginjilan 
gratis secara online, pengelola situs ini juga menerima panggilan untuk melatih 
penginjil-penginjil, terutama di AS.  

Situs yang dibangun sejak Januari 2007 dan telah memiliki 770 tulisan ini dibagi 
menjadi belasan kategori seperti "Menanam Gereja", "Menumbuhkan Gereja Anda", 
"Program Keramahtamahan", "Model Penginjilan", "Penginjilan Pribadi", dan kategori-
kategori yang lain. Selain itu Anda juga dapat menemukan situs ini di Facebook dengan 
alamat http://www.facebook.com/evangelismcoach.org dan di Twitter 
(@evangelismcoach). Secara tampilan dan navigasi, situs ini juga memiliki tampilan 
yang menarik dan mudah untuk dinavigasi. Silakan kunjungi situs ini untuk 
selengkapnya. (KN)  
==> http://evangelismcoach.org  

  

http://www.facebook.com/evangelismcoach.org
http://evangelismcoach.org/
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Referensi: Misi 

Situs-situs Misi dalam bahasa Indonesia:  

• http://misi.sabda.org/ (ICW 1116) (ICW 1075) (1150) (ICW 1140)  
• http://www.in-christ.net/misi (ICW 1117)  
• http://reflection1001.blogspot.com/ (ICW 1116)  
• http://petrusfsmisi.wordpress.com/ (ICW 1116)  
• http://www.yamari.org/ (ICW 1116)  
• http://penginjilan.com/ (ICW 1140)  
• http://www.surendo.org/ (ICW 1140)  
• http://teranghidup.com/ (ICW 1140)  
• http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-surat.htm (ICW 1075)  
• http://www.greatcom.org/indonesian/ (ICW 1075)  
• http://www.kristianipos.com/ (ICW 1075)  

Situs-situs Misi dalam bahasa Inggris:  

• http://www.missionfrontiers.org/ (ICW 1117)  
• http://www.persecution.com/ (ICW 1117)  
• http://www.ywam.org/ (ICW 1117)  
• http://www.aims.org/ (ICW 1075)  
• http://www.cmalliance.org/ (ICW 1075)  
• http://www.missionjapan.com/ (ICW 1141)  
• http://www.indiamission.org/ (ICW 1141)  
• http://www.russianmissions.org/ (ICW 1141)  
• http://www.internetevangelismday.com/  
• http://www.webevangelism.com/  
• http://www.evangelismcoach.org/  
• http://www.evangelism.net/  
• http://www.act111.org/  
• http://www.sharethesavior.org/  
• http://www.indonesia-missions.com/  
• http://www.indonesianchristianmission.org/  

Facebook  

• http://www.facebook.com/sabdamisi (ICW 1141)  
• http://www.facebook.com/internetevangelismday  
• http://www.facebook.com/church.websites.reaching.outsiders  
• http://www.facebook.com/free.christian.ebooks  
• http://www.facebook.com/reachingtheonlinegeneration  
• http://www.facebook.com/LessonsFromBabel  
• http://www.facebook.com/VergeNetwork  
• http://www.facebook.com/churchplanting  
• http://www.facebook.com/pages/Doable-Evangelism/105859621590  
• http://www.facebook.com/servantevangelism  
• http://www.facebook.com/OnMission  
• http://www.facebook.com/EvangelismCoach.Org  

http://misi.sabda.org/
http://www.in-christ.net/misi
http://reflection1001.blogspot.com/
http://petrusfsmisi.wordpress.com/
http://www.yamari.org/
http://penginjilan.com/
http://www.surendo.org/
http://teranghidup.com/
http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-surat.htm
http://www.greatcom.org/indonesian/
http://www.kristianipos.com/
http://www.missionfrontiers.org/
http://www.persecution.com/
http://www.ywam.org/
http://www.aims.org/
http://www.cmalliance.org/
http://www.missionjapan.com/
http://www.indiamission.org/
http://www.russianmissions.org/
http://www.internetevangelismday.com/
http://www.webevangelism.com/
http://www.evangelismcoach.org/
http://www.evangelism.net/
http://www.act111.org/
http://www.sharethesavior.org/
http://www.indonesia-missions.com/
http://www.indonesianchristianmission.org/
http://www.facebook.com/sabdamisi
http://www.facebook.com/internetevangelismday
http://www.facebook.com/church.websites.reaching.outsiders
http://www.facebook.com/free.christian.ebooks
http://www.facebook.com/reachingtheonlinegeneration
http://www.facebook.com/LessonsFromBabel
http://www.facebook.com/VergeNetwork
http://www.facebook.com/churchplanting
http://www.facebook.com/pages/Doable-Evangelism/105859621590
http://www.facebook.com/servantevangelism
http://www.facebook.com/OnMission
http://www.facebook.com/EvangelismCoach.Org
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• http://www.facebook.com/evantell  
• http://www.facebook.com/SharetheSavior  
• http://www.facebook.com/pages/Lets-Love-Japan/74261527633  
• http://www.facebook.com/pages/Jesus-Loves-Japan/267769916255  
• http://www.facebook.com/crashjapan  

Forum  

• http://www.in-christ.net/forum/index.php?board=11.0 (ICW 1141)  
• http://openairoutreach.proboards.com/index.cgi?  

Milis:  

• http://www.sabda.org/publikasi/misi/ (ICW 1117) (ICW 1075) 
(publikasi elektronik)  

• http://www.internetevangelismday.com/newsletter.php  
• http://groups.yahoo.com/group/cybersaints2/  
• http://groups.yahoo.com/group/SoulWinningClub/  
• http://groups.yahoo.com/group/EndTimeHarvest/ (publikasi elektronik)  

Daftar situs-situs misi:  

• http://www.sabda.org/links/dir/misi/lintas_religi/  
• http://www.sabda.org/links/dir/misi/lintas_suku/  
• http://www.sabda.org/links/dir/misi/media/  
• http://www.sabda.org/links/dir/misi/organisasi_misi/  
• http://www.sabda.org/links/dir/misi/penginjilan/  
• http://www.sabda.org/links/dir/misi/tentmakers/  
• http://in-christ.net/links/story-tags/penginjilan  
• http://in-christ.net/links/story-tags/misi  
• http://in-christ.net/links/topic/misi  
• http://misi.sabda.org/lembaga_misi  
• http://misi.sabda.org/referensi_misi  

  

http://www.facebook.com/evantell
http://www.facebook.com/SharetheSavior
http://www.facebook.com/pages/Lets-Love-Japan/74261527633
http://www.facebook.com/pages/Jesus-Loves-Japan/267769916255
http://www.facebook.com/crashjapan
http://www.in-christ.net/forum/index.php?board=11.0
http://openairoutreach.proboards.com/index.cgi
http://www.sabda.org/publikasi/misi/
http://www.internetevangelismday.com/newsletter.php
http://groups.yahoo.com/group/cybersaints2/
http://groups.yahoo.com/group/SoulWinningClub/
http://groups.yahoo.com/group/EndTimeHarvest/
http://www.sabda.org/links/dir/misi/lintas_religi/
http://www.sabda.org/links/dir/misi/lintas_suku/
http://www.sabda.org/links/dir/misi/media/
http://www.sabda.org/links/dir/misi/organisasi_misi/
http://www.sabda.org/links/dir/misi/penginjilan/
http://www.sabda.org/links/dir/misi/tentmakers/
http://in-christ.net/links/story-tags/penginjilan
http://in-christ.net/links/story-tags/misi
http://in-christ.net/links/topic/misi
http://misi.sabda.org/lembaga_misi
http://misi.sabda.org/referensi_misi
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Tips: Membuat Situs Gereja Menjadi Sarana Penginjilan 

Mayoritas situs gereja didesain untuk anggota mereka, atau dengan tidak sengaja situs 
tersebut tidak ditujukan untuk orang-orang non-Kristen, karena pilihan bahasa dan isi 
situs tersebut. Inilah alasan mengapa banyak situs gereja yang gagal menjangkau 
komunitas mereka. Ini adalah sebuah kesempatan yang disia-siakan secara tragis. Kita 
dipanggil untuk memberitakan Kabar Baik ke tempat orang-orang yang tidak percaya, 
bukan berharap bahwa mereka akan datang kepada kita.  

Sebuah situs gereja yang baik harus dapat berkomunikasi dengan 3 kelompok target 
yang sangat berbeda:  

1. Anggota gereja.  
2. Orang-orang Kristen baru di daerah itu yang sedang mencari gereja.  
3. Orang-orang non-Kristen di daerah itu.  

Tugas utama situs gereja Anda adalah untuk meyakinkan orang-orang non-Kristen akan 
keempat hal ini:  

1. Gereja [Anda] terdiri dari orang-orang sungguhan yang tidak berbeda dari orang-orang 
yang lain.  

2. Kami [orang-orang dalam gereja Anda, Red.] memahami masalah kehidupan mereka.  
3. Kami adalah komunitas, keluarga, dan ada undangan tanpa syarat untuk mereka 

datang.  
4. Dalam konteks itu, Allah dapat menemui mereka dan menolong mereka.  

Situs Anda tidak perlu besar maupun kompleks. Apabila Anda tidak memiliki karunia 
atau staf untuk mengurus sebuah situs yang besar, tidak apa-apa untuk memiliki satu 
halaman saja yang menarik, atau beberapa halaman yang memiliki isi yang informatif. 
Sekelompok gereja di suatu wilayah juga dapat bekerja sama untuk membuat sebuah 
situs bersama.  

Berikut ini adalah beberapa tip untuk membuat situs gereja Anda dapat menjadi sarana 
penginjilan yang efektif di lingkungan gereja Anda:  

1. Hindari segala jargon 'gerejawi' maupun bahasa 'kristiani' di keseluruhan situs, 
terutama di halaman utama situs.  

Non-Kristen tidak suka dan tidak memahami kata-kata ini. Hal yang sama juga 
berlaku untuk kata-kata yang tertampil di menu navigasi. Banyak situs gereja 
yang memiliki menu yang disebut 'pelayanan'. Jargon ini sebenarnya berarti 'Hal-
hal yang kita lakukan' atau 'Kegiatan kita'. Jauh lebih baik bagi kita untuk 
menggunakan alternatif-alternatif netral seperti ini.  

2. Hindari grafik/gambar 'gerejawi' - Alkitab, mosaik jendela, merpati, lilin. Dan 
[hindari] permintaan sumbangan.  
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Hal-hal tersebut sangat tidak disukai oleh orang-orang non-Kristen. Jangan pula 
menambah midi himne atau musik yang akan otomatis diputar ketika seseorang 
mengunjungi situs Anda - hal ini sangat mengganggu. Dan keuangan, jika harus 
disebutkan, hanya perlu ditampilkan di tempat-tempat yang secara khusus 
ditujukan untuk anggota gereja saja.  

3. Gereja adalah orang: halaman utama situs harus memiliki paling tidak satu foto 
salah seorang anggota gereja.  

Hal ini sangatlah penting untuk menjalin komunikasi yang baik, namun sering kali 
pula hal ini diabaikan. Walaupun Anda juga dapat menggunakan foto gereja di 
halaman utama, namun hal ini kurang personal - tidak peduli betapa menariknya 
gedung gereja Anda. Jadi gunakan [foto] orang-orang juga. Di situs bagian 
dalam, masukkan lebih banyak foto lagi orang-orang sungguhan. Pastikan Anda 
mendapat izin untuk setiap foto yang menampilkan dengan jelas wajah 
seseorang. Jangan menuliskan nama lengkap atau informasi pribadi tentang 
anak-anak atau remaja. Halaman di situs bagian dalam boleh diberi foto bagian 
luar maupun dalam gedung gereja. Namun sekali lagi -- tambahkan [foto] orang-
orang. Jika seorang pengunjung merasa diri mereka cukup akrab dengan 
bangunan dan orangnya, maka mereka memiliki kemungkinan lebih besar untuk 
mengunjungi gereja Anda.  

4. Tambahkan beberapa halaman 'temui anggota kami'. 
Halaman-halaman ini mungkin tidak berupa kesaksian-kesaksian, tetapi lebih 
berupa profil informal seseorang, dengan informasi 'sungguhan' tentang 
kehidupan mereka: pekerjaan, sekolah, hobi, hewan peliharaan, dll.. Jika 
menggunakan kesaksian, kesaksian-kesaksian tersebut haruslah bebas dari 
jargon-jargon agama, bahasa yang berbunga-bunga dan yang sentimen. Orang-
orang non-Kristen dapat dengan cepat melihat ungkapan-ungkapan yang dilebih-
lebihkan! "Segala sesuatu di hidup saya sangatlah indah" terdengar palsu. 
Pernyataan-pernyataan seperti itu tidaklah menghormati Allah.  

5. Jangan menaruh terlalu banyak informasi di halaman utama situs Anda, dan 
jangan memberikan terlalu banyak pilihan di menu navigasi Anda.  

Halaman utama Anda hanya membutuhkan beberapa gambar dan sedikit tulisan 
untuk menjelaskan dengan singkat siapakah Anda dan apa saja yang tersedia di 
situs tersebut. Halaman utama seharusnya merupakan sebuah pintu, bukan 
tempat pemberhentian. Halaman utama tidak seharusnya berupa surat ucapan 
selamat datang dari sang pendeta. Ingat, sebuah situs tidaklah sama dengan 
sebuah brosur cetak!  

Menu 'Sejarah Kami' atau 'Pernyataan Iman' (kemungkinan besar tidak akan 
menarik perhatian pengunjung non-Kristen) tidak usah menjadi bagian dari menu 
utama. Walaupun Anda memiliki halaman-halaman tersebut, mereka hanya perlu 
ditautkan dari halaman level kedua -- misalnya menu berjudul 'Tentang Kami'.  
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6. Pertimbangkan untuk menambahkan beberapa halaman 'jembatan' di situs Anda.  

Anda dapat membuat halaman-halaman 'jembatan' tentang topik-topik sekuler 
yang menarik di lokalitas Anda, yang akan menarik orang ke situs Anda. 
Halaman-halaman ini dapat berupa sejarah lokal, acara-acara lokal, foto-foto, 
atau situs-situs sekuler lokal terbaik. Selain itu, berikan juga tombol "ekstra" 
untuk menuju ke halaman yang lebih lengkap, karena seluruh informasi yang 
penting harus dapat dilihat tanpa orang perlu menggeser halaman ke bawah. 
Halaman utama tidak seharusnya lebih dari satu layar tingginya.  

7. Ujilah situs Anda dengan pengguna yang belum pernah mengunjunginya. 
Ingat, Anda mengetahui situs Anda luar dalam, sementara mereka [orang-orang 
yang baru pertama kali mengunjungi situs] tidak mengenalnya luar dalam seperti 
Anda. Mintalah mereka untuk mencari informasi tertentu di dalam situs tersebut, 
dan simaklah bagaimana cara mereka melakukannya -- tanpa bantuan dari 
Anda! Kegagalan mereka adalah kegagalan Anda, bukan mereka!  

8. Ambillah waktu untuk mempertimbangkan kebutuhan dan sudut pandang orang-
orang non-Kristen.  

Kita tidak dapat menjangkau mereka yang tidak kita mengerti. Tugas pertama 
seorang misionaris yang diutus ke luar negeri adalah untuk mengerti kebudayaan 
di sekitarnya. Walaupun kita berada di antara budaya kita sendiri, kita mungkin 
tidak memahaminya, atau tidak memahami kebutuhan dan tekanan yang dialami 
oleh kebanyakan orang-orang non-Kristen di komunitas kita. Carilah beberapa 
orang non-Kristen untuk mengkritisi situs Anda. Ya, orang-orang non-Kristen! 
Mereka adalah target pengunjung utama Anda, bukan? Bagian-bagian mana 
yang menurut mereka tidak jelas? Yang tidak mereka sukai? Yang tidak relevan? 
Yang penuh dengan jargon-jargon? Yang membuat mereka bergidik? Dengarkan 
baik-baik kritikan mereka dan buatlah perubahan-perubahan yang diperlukan.  

9. Informasi gereja yang penting di setiap halaman. 
Nama gereja Anda, alamat jalan, kota, provinsi, negara, kode pos, nomor telepon 
perlu tertampil dalam bentuk tidak disingkat dengan huruf kecil di bagian bawah 
[catatan kaki] setiap halaman. Tambahkan petunjuk arah yang jelas untuk 
menemukan gereja Anda. Berikan detail parkir, transportasi publik, dan peta. Hal 
ini akan membantu orang-orang yang belum pernah ke gereja Anda. Tulislah 
informasi ini dalam bentuk lengkap dan jelas, jangan disingkat.  

Pastikan alamat URL gereja mudah diingat. Ambil setiap kesempatan untuk 
memperkenalkannya. Cetak URL itu di setiap kartu nama bisnis/kontak, papan 
gereja di pinggir jalan, selebaran, kop surat, iklan media massa, berita-berita 
resmi gereja. Gunakan dengan efektif rilis pers di surat kabar lokal dan stasiun 
radio. Hal-hal di atas harus selalu mencantumkan URL situs Anda.  

10. Yang paling penting, berdoa -- baik untuk persiapan maupun implementasinya.  
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Jangan berpikir bahwa gereja Anda berdiri sendiri, hanya sebagai sebuah brosur 
online yang berdiri sendiri. Integrasikan ke dalam keseluruhan strategi Anda, baik 
sebagai cara untuk menghubungi individu-individu, maupun sebagai cara untuk 
mempromosikan persekutuan Anda di antara komunitas Anda. Undanglah 
anggota-anggota gereja Anda untuk berdoa dan mendukung tim pendesain situs, 
dan undang mereka untuk turut merasa 'memiliki' situs tersebut. Doronglah 
anggota gereja Anda untuk memahami tujuan situs gereja ini, berdoa untuk 
peran situs tersebut untuk penginjilan secara efektif, dan supaya situs tersebut 
dikenal oleh semakin banyak orang. Anggota gereja yang memiliki blog atau 
bermacam-macam situs yang lain [seperti halaman Facebook, Red.] dapat 
menggunakan situs mereka untuk mempromosikan situs gereja mereka.  

Sebuah situs gereja memiliki potensi untuk 'menyentuh' kehidupan banyak orang yang 
membutuhkan Tuhan. Kita memerlukan kebijaksanaan yang berasal dari Tuhan untuk 
perencanaan awal dan strateginya, dan untuk keefektifannya ke depan. Situs gereja 
adalah suatu pelayanan yang membutuhkan doa. {t/KN}  
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ICW 1168/Mei/2011: Situs Anak (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Situs pelayanan anak tidak dapat dipisahkan dengan pelayanan sekolah minggu. 
Berikut adalah ulasan situs Nusantara dan mancanegara yang memiliki bahan-bahan 
yang dapat membantu pelayanan anak Anda. Selain itu simak juga ulasan sebuah situs 
berita yang ditulis dengan gaya bertutur anak-anak. Untuk kolom artikel ICW kali ini ada 
beberapa humor bertopik anak dari situs e-Humor yang pastinya menarik untuk disimak.  

Orang yang merendahkan dirinya dan menjadi seperti anak, dialah yang terbesar di 
antara umat Allah. (Matius 18:4, BIS)  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi, 
Kusuma Negara 
< kusumanegara(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+18%3A4
http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Sekolah Minggu Indonesia 

Situs gurusekolahminggu.com menyajikan beberapa artikel untuk pelayanan sekolah 
minggu lainnya. Salah satu bahan yang dapat Anda peroleh dari situs ini adalah video 
tentang "Pembekalan Guru Sekolah Minggu". Video ini tentunya sangat berguna untuk 
setiap guru sekolah minggu untuk sebagai pembekalan dan meningkatkan pelayanan. 
Situs yang berbentuk blog WordPress ini masih cukup baru; postingan pertama adalah 
pada Februari 2011, dan isinya pun masih belum terlalu banyak. Info tentang situs ini 
masih belum dilengkapi, namun dari pranala blogroll yang terletak di bagian samping 
situs ini Anda dapat mengunjungi situs-situs pelayanan anak lainnya. (STL)  
==> http://gurusekolahminggu.com/  

  

http://gurusekolahminggu.com/
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Jelajah Manca: Ministry-to-children 

Situs Ministry-To-Children (MTC) adalah sebuah situs pelayanan anak yang berbentuk 
blog yang kaya akan bahan-bahan yang dapat dipakai untuk bahan sekolah minggu 
maupun pelayanan anak-anak prasekolah. Menurut info dari situs ini, ada lebih dari 
1.000 artikel dan bahan-bahan yang dapat digunakan secara cuma-cuma. Pelayanan 
internet ini dimulai sejak tahun 2007 oleh Tony Kummer, seorang pendeta untuk anak-
anak di Indiana, AS. Dengan bantuan beberapa penulis lain, artikel-artikel di situs 
berbahasa Inggris ini ditulis dan dibagi-bagi ke dalam kategori Pelajaran untuk Anak, 
Halaman Mewarnai, Kerajinan Tangan Sekolah Minggu, Permainan Sekolah Minggu, 
Khotbah Untuk Anak- Anak, serta bahan-bahan untuk anak-anak prasekolah. Selain itu 
Anda juga dapat menemukan ayat-ayat di Alkitab yang berbicara tentang anak-anak. 
Jika gereja Anda memiliki sebuah pelayanan khusus untuk ruangan anak-anak 
(nursery), situs MTC juga memiliki tip-tip untuk ruangan anak-anak yang bermanfaat.  

Selain memiliki situs yang memiliki bahan-bahan yang bervariasi, MTC juga hadir di 
Facebook, bahkan saat ini telah memiliki lebih dari 27 ribu penggemar dan jaringan 
pelayanan anak-anak di Facebook lainnya. Kunjungi dan dapatkan berkat dari situs 
MTC ini. (KN)  
==> http://ministry-to-children.com/ 
==> http://facebook.com/MinistryToChildren  

12 situs lain tentang pelayanan anak:  
==> http://www.christianitytoday.com/childrensministry/ 
==> http://www.growingkidsministry.com/ 
==> http://www.kidsinministry.org/ 
==> http://www.kidsministryideas.com/ 
==> http://www.childrens-church-ministry.com/ 
==> http://www.coolkidsministries.com/ 
==> http://www.kidsinternationalministries.org/ 
==> http://www.childrensministry.org/ 
==> http://www.childrensministry.net/ 
==> http://www.childrensministrytalk.com/ 
==> http://facebook.com/childrensministry 
==> http://facebook.com/kidsinministry  

  

http://ministry-to-children.com/
http://facebook.com/MinistryToChildren
http://www.christianitytoday.com/childrensministry/
http://www.growingkidsministry.com/
http://www.kidsinministry.org/
http://www.kidsministryideas.com/
http://www.childrens-church-ministry.com/
http://www.coolkidsministries.com/
http://www.kidsinternationalministries.org/
http://www.childrensministry.org/
http://www.childrensministry.net/
http://www.childrensministrytalk.com/
http://facebook.com/childrensministry
http://facebook.com/kidsinministry
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Artikel: Humor Anak 

Ibu  : "Bagaimana ulangan matematikamu hari ini, Nak?"  

Anak : "Dari lima soal, Anto cuma salah satu."  

Ibu  : "Wah, hebat dong anak Ibu! Pasti nilaimu bagus!"  

Anak : "Tidak juga sih, Bu. Yang empat puluh sembilan lagi lupa Anto kerjakan."  

Ayat: Amsal 17:25 Sumber: http://humor.sabda.org/nilai  

Ada seorang anak SD kelas 1 yang amat lugu namanya Alya. Ia disuruh oleh ibunya 
untuk membeli cabai di warung depan di seberang jalan rumahnya, "Nak, belikan ibu 
cabai di warung depan, tapi kalau mau menyeberang hati-hati, tunggu mobil lewat dulu 
ya."  

Alya segera menjawab, "Iya, Bu."  

Setelah ditunggu 30 menit, Alya masih belum kembali. Lalu ibunya keluar rumah. 
Didapatinya Alya masih menunggu di pinggir jalan.  

Ibunya bertanya, "Alya, kok kamu malah menunggu di situ, tidak beli cabai?"  

Alya menjawab dengan polos, "Iya, Bu. Soalnya aku nunggu mobil lewat, dari tadi yang 
lewat motor terus, Bu."  

Ayat: Matius 18:10 Sumber: http://humor.sabda.org/menunggu_mobil  

Ada beberapa anak Papua yang senang mandi di sungai, suatu saat mereka sepakat 
untuk meloncat dari sebatang pohon yang tumbang ke tengah sungai, mereka sepakat 
juga untuk menyebutkan setiap tokoh yang mereka kagumi saat melompat, lalu mereka 
memulai;  

Anak pertama ketika melompat menyebut  : "Betmen ..."  

Anak kedua ketika melompat menyebut  : "Supermen ..."  

Anak ketiga ketika melompat menyebut  : "Spidermen ..."  

Giliran anak keempat melompat, dia lupa tokohnya, sambil termangu dia berusaha 
mengingat siapa tokohnya, lalu kemudian terpaksa dia melompat karena teman-
temannya mendesak. Karena terdesak, ia melompat sambil berkata, "Tuye ..." Teman-

http://alkitab.mobi/?Amsal+17%3A25
http://humor.sabda.org/nilai
http://alkitab.mobi/?Matius+18%3A10
http://humor.sabda.org/menunggu_mobil
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temannya bingung lalu bertanya, "Pace coba ko jelaskan Tuye itu sapa ka?" Lalu anak 
itu menjawab, "Tuhan Yesus"  

Ayat: Lukas 18:16 Sumber: http://humor.sabda.org/tuhan_yesus  

Seorang anak yang baru pulang dari sekolah Minggu langsung menemui ibunya dan 
mengadu bahwa gurunya hanya memberi nilai "5" pada gambar yang sudah susah 
payah ia kerjakan.  

Si ibu penasaran dan meminta si anak untuk menunjukkan gambar itu. Ketika ibu 
melihat gambar yang ditunjukkan, ia heran karena gambar itu hanyalah gambar 
sepasang bola mata dengan latar belakang seluruhnya warna hitam. Ibu bertanya, 
"Memangnya apa sih yang kamu gambar?"  

Dengan polos si anak menjawab, "Nabi Yunus yang sedang berada dalam perut ikan, 
Bu."  

Ayat: Yunus 1:17 Sumber: http://humor.sabda.org/nabi_yunus_di_perut_ikan  

Suatu hari seorang pendeta memimpin kelas sekolah minggu dan menjelaskan 
bagaimana anggota tubuh Gereja saling melengkapi dan saling mendukung dalam 
pelayanan bagi Tuhan. Karena berhadapan dengan anak-anak, maka ia pun 
menggunakan contoh yang memadai. Ia membagikan kue biskuit dengan butiran 
cokelat yang terdapat di atas kue tersebut kepada anak-anak.  

Sambil menunjuk kepada cokelatnya ia menjelaskan, "Gereja itu seperti kue ini; untuk 
membuatnya diperlukan bahan seperti tepung, gula, telur, dan butiran cokelat ini. 
Gereja juga begitu, ada perlu banyak orang untuk saling melengkapi dalam pelayanan 
jemaat."  

Ia melanjutkan, "Bagaimana jadinya jika butiran cokelat ini diambil dari kue ini? Apa 
yang saya dapatkan?" sambil menunjuk kepada butiran cokelat di kue tersebut.  

Seorang anak mengacungkan tangan dan menjawab: "Lemak yang diserap akan 
berkurang empat gram".  

Ayat: Roma 12:7 Sumber: http://humor.sabda.org/kue_cokelat  

Untuk humor-humor segar lainnya kunjungi situs e-Humor:  
==> http://humor.sabda.org 
==> http://humor.sabda.org/taxonomy/term/77  
(Humor Keluarga >> Anak-Anak)  

 

http://alkitab.mobi/?Lukas+18%3A16
http://humor.sabda.org/tuhan_yesus
http://alkitab.mobi/?Yunus+1%3A17
http://humor.sabda.org/nabi_yunus_di_perut_ikan
http://alkitab.mobi/?Roma+12%3A7
http://humor.sabda.org/kue_cokelat
http://humor.sabda.org/
http://humor.sabda.org/taxonomy/term/77
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ICW 1169/Mei/2011: Situs Anak Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Edisi ICW kali ini masih melanjutkan pembahasan edisi minggu lalu yang bertema 
"Situs Anak Kristen". Dalam edisi ini akan diulas beberapa sumber informasi tentang 
situs-situs yang berhubungan dengan anak, baik yang berbahasa Indonesia maupun 
Inggris. Kami juga menyajikan artikel mengenai anak dan teknologi, yang membahas 
pengaruh negatif dan positif teknologi bagi anak-anak. Jadi, jangan sampai Anda 
melewatkan satu pun dari sajian kami. Selamat berselancar.  

Redaksi Tamu ICW,  

Tatik Wahyuningsih < http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Alkitab untuk Anak-anak 

Situs bibleforchildren.org merupakan situs yang mudah untuk dijelajahi karena 
sederhana. Situs ini menyajikan cerita Alkitab bagi anak-anak di seluruh dunia secara 
lengkap, rapi, dan sistematis, dalam format pdf dengan berbagai bahasa. Kunjungi 
halaman utama untuk mendapatkan cerita ini dalam 7 bahasa khususnya di Indonesia, 
yaitu Aceh, Batak, Bugis, Jawa, Madura, Nias, dan Sunda. Bahan cerita Alkitab tersebut 
menggunakan beberapa media, yaitu komputer, telepon genggam, dan cetak (satu 
lembar terdiri dari beberapa halaman). Situs ini menyajikan 54 bahan cerita Alkitab 
untuk anak, yaitu 30 cerita Alkitab dari Perjanjian Lama dan 24 dari Perjanjian Baru, 
yang dapat kita lihat di sebelah kiri dari kolom cerita-cerita. Anda ingin mendapatkan 
bahan mengajar yang lengkap dan sistematis, segera kunjungi situs bibleforchildren.org 
sekarang juga! (FN)  
==> http://www.bibleforchildren.org/ 
==> http://www.bibleforchildren.org/languages/indonesian/stories.php  

  

http://www.bibleforchildren.org/
http://www.bibleforchildren.org/languages/indonesian/stories.php
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Jelajah Manca: The Story Of Jesus For Children 

Situs berbahasa Inggris berumur 11 tahun ini memunyai fokus menjangkau anak-anak 
di seluruh dunia melalui pemutaran film 'YESUS' yang terkenal itu. Berlandaskan Lukas 
18:16-17, situs ini menyebarluaskan film tersebut dalam bahasa yang mudah dipahami 
anak-anak. Durasi film ini sekitar 40 menit adegan film, ditambah 22 menit drama 
tentang anak-anak yang mengikuti Yesus, dan diakhiri dengan sebuah ajakan untuk 
menerima Yesus. Dalam menu "language", tercatat film ini telah dibuat dalam 146 
bahasa, termasuk bahasa Indonesia, hingga akhir Mei ini.  

Anda juga bisa menjelajahi menu-menu lain dalam situs ini dengan tampilan menarik 
dan menampilkan foto-foto anak dari seluruh dunia ini. Anda bisa mengikuti berita 
perkembangan proyek situs dalam menu "prayer", berpartisipasi dalam pelayanan anak 
lewat "get involved", maupun menyumbang untuk pelayanan situs ini dengan mengklik 
"donate". Dalam menu "product" Anda bisa memesan atau membeli CD, DVD, maupun 
buku untuk mengenalkan Yesus kepada anak-anak.  

Uniknya, situs ini juga memuat pranala situs mitra yang terlibat dalam pelayanan anak, 
dan cara penggunaan film ini sebagai alat penginjilan kepada anak. Anda pun bisa 
mengajak anak-anak untuk menonton langsung film "The Story of Jesus for the 
Children", dengan membuka menu "watch film" dan memilih "Indonesian" dalam daftar 
bahasa. Jadi, tunggu apa lagi. Selamat menjelajah situs ini sambil membawa anak-anak 
mengenal Kristus. (MDK)  
==> http://www.jesusforchildren.org/languages/index.html  

  

http://alkitab.mobi/?Lukas+18%3A16-17
http://alkitab.mobi/?Lukas+18%3A16-17
http://www.jesusforchildren.org/languages/index.html
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Artikel: Anak dan Teknologi 

Kendati kemajuan teknologi dicicipi oleh semua lapisan masyarakat, namun tidak bisa 
disangkal bahwa kelompok remaja adalah kelompok yang paling memanfaatkan 
kemajuan-kemajuan ini. Lihat saja permainan video yang sekarang begitu canggih dan 
melibatkan tiga dimensi. Di samping itu, remaja pun dapat menikmati musik melalui 
iPod, bercengkerama lewat chatting, SMS, email, dan dapat berkreasi sekaligus 
berkomunikasi melalui FaceBook dan YouTube. Tidak heran, generasi remaja sekarang 
dijuluki Generasi M -- singkatan dari "Multi-Tasking" yang berarti melakukan beberapa 
hal pada saat bersamaan. Berikut adalah beberapa tanggapan terhadap pengaruh 
positif maupun negatif kemajuan teknologi pada perkembangan hidup anak.  

Pengaruh Positif 

1. Kemajuan teknologi tidak bisa tidak, membuat anak jauh lebih fasih dengan teknologi, 
terutama teknologi informasi. Sudah tentu, semua ini berdampak baik karena kemajuan 
ini membawa banyak kemudahan seperti kemudahan mendapatkan informasi dan 
kemudahan menjalin kontak.  

2. Kemajuan teknologi juga telah menciptakan sebuah kolam pergaulan lewat jalur maya. 
Tidak bisa tidak, anak dapat mengenal dan menjalin hubungan dengan lebih banyak 
orang dari pelbagai belahan dunia.  

3. Kemajuan teknologi telah menciptakan beragam permainan yang kreatif dan 
menantang. Banyak anak yang termasuk kategori ADHD (Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder) [Gangguan perkembangan dalam peningkatan aktivitas motorik anak-anak 
hingga menyebabkan aktivitas anak-anak yang tidak lazim dan cenderung berlebihan, 
Red.], diuntungkan oleh permainan ini oleh karena tingkat kreativitas dan tantangan 
yang tinggi.  

Pengaruh Negatif 

1. Kemajuan teknologi berpotensi membuat anak cepat puas dengan pengetahuan yang 
diperolehnya, sehingga menganggap bahwa apa yang dibacanya di internet adalah 
pengetahuan yang terlengkap dan final. Faktanya, ada begitu banyak hal yang harus 
digali melalui proses pembelajaran tradisional, dan internet tidak bisa menggantikan 
kedalaman. Kalau tidak dicermati, maka akan ada kecenderungan bagi generasi 
mendatang untuk menjadi generasi yang cepat puas dan cenderung berpikir dangkal. 
Membaca 300 halaman buku yang ditulis secara cermat lewat proses pemikiran yang 
panjang, tidak sama dengan membaca beberapa lembar halaman berisikan kesimpulan 
di layar komputer. Sebaiknya, orang tua harus terus mendorong anak untuk membaca 
buku bermutu, di samping memanfaatkan informasi dari internet. Juga secara berkala, 
ajaklah anak berdiskusi sebab proses pengambilan keputusan yang efektif tercapai 
melalui dialog dua arah. Melalui dialog, anak dilatih untuk mendengarkan masukan atau 
pendapat lain, sekaligus memberi respons yang tepat.  

2. Oleh karena kemajuan teknologi membawa banyak kemudahan, maka generasi 
mendatang berpotensi untuk menjadi generasi yang tidak tahan dengan kesulitan. 
Dengan kata lain, asumsi yang tersirat dalam diri anak adalah bahwa hidup ini 
seharusnya mudah. Singkat kata, pada akhirnya anak berpacu untuk menyederhanakan 
masalah dan berupaya menghindari kesukaran. Sudah tentu orang tua tidak perlu 
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melarang anak untuk menikmati kemudahan-kemudahan ini; tugas orang tua di sini 
adalah mendampingi anak tatkala ia tengah menghadapi kesulitan. Amatilah 
kecenderungannya untuk mencari jalan pintas, dan ajaklah untuk memikirkan alternatif 
penyelesaian. Doronglah anak untuk bersabar dan menantikan Tuhan dalam 
menghadapi kebuntuan.  

3. Kemajuan teknologi mempercepat segalanya, dan tanpa disadari anak pun dikondisikan 
untuk tidak tahan dengan kelambanan dan "keajegan". Alhasil, anak makin hari makin 
lemah dalam hal kesabaran, serta konsentrasi dan cepat menuntut orang untuk memberi 
yang diinginkannya dengan segera. Hal ini perlu mendapat perhatian orang tua. Sekali 
lagi, respons yang tepat bukanlah melarang anak untuk memanfaatkan teknologi, 
melainkan mendorongnya untuk berkonsentrasi mendengarkan sesuatu yang bersifat 
"monologis". Juga, ajaklah anak untuk mengembangkan toleransi yang besar terhadap 
perbedaan, bahwa tidak semua orang dan hal harus berjalan secepat yang 
diinginkannya.  

4. Kemajuan teknologi juga berpotensi mendorong anak untuk menjalin relasi secara 
dangkal. Waktu untuk bercengkerama secara langsung berkurang, karena sekarang 
waktu tersita untuk menikmati semuanya dalam kesendirian. Bahkan permainan pun 
bersifat individual, sehingga makin memperkecil jalinan relasi. Semua ini bisa 
berdampak negatif terhadap pernikahannya dan relasi kerjanya kelak. Ia terbiasa 
menjalin relasi tidak langsung melalui jasa "online", sehingga tidak mudah baginya untuk 
masuk ke dalam relasi yang mendalam. Dan kita tahu relasi menuntut kesabaran dan 
ketabahan. Jadi, doronglah anak untuk tidak mengabaikan pergaulan dengan teman, 
sebab relasi dibangun lewat pergaulan berbagi hidup.  

Firman Tuhan: "Dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan, dalam 
tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu." (Yesaya 30:15)  

Terpenting adalah mengajar anak bahwa semua kemajuan teknologi tidak boleh 
menggantikan Tuhan di dalam hidupnya. Pada akhirnya semua ini tidak akan dapat 
menyelamatkannya dari dosa; hanya Tuhan dan kasih karunia-Nya yang 
menyelamatkan kita dari dosa. Problem teknologi dapat dipecahkan lewat teknologi, 
namun masalah relasi dan hati manusia, tidak akan dapat diselesaikan lewat teknologi.  

  

http://alkitab.mobi/?Yesaya+30%3A15
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Stop Press: KISAH -- Kesaksian Cinta Kasih Allah 

Ingin mewartakan kasih karunia dan penyertaan Allah yang luar biasa atas hidup Anda? 
Saatnya Anda berbagi kasih, bagaimana Allah turut bekerja dalam setiap aspek 
kehidupan Anda. Melalui milis publikasi KISAH, Anda dapat berbagi berkat dan saling 
menguatkan melalui kesaksian Anda. Bergabunglah segera dan jadikan publikasi 
KISAH sebagai wadah penyampai kasih karunia dan pemeliharaan Allah kepada 
sesama. Caranya sangat mudah dan tidak dipungut biaya apa pun. Anda tinggal 
menulis e-mail kosong ke: < kisah(at)sabda.org >  

Simak pula informasi lain yang tidak kalah menarik berikut ini.  

Baca arsip KISAH atau kesaksian lainnya:  
< http://www.sabda.org/publikasi/Kisah/arsip/ > dan  
< http://kesaksian.sabda.org/ >  

Berinteraksi dan berbagai kesaksian dalam jejaring sosial:  
< http://fb.sabda.org/kisah > dan  
< http://twitter.com/sabdakisah >  

Selamat bergabung!  

 

 

  

http://www.sabda.org/publikasi/Kisah/arsip/
http://kesaksian.sabda.org/
http://fb.sabda.org/kisah
http://twitter.com/sabdakisah
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ICW 1170/Juni/2011: Situs Biografi Kristen 
(I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Salam kasih,  

Bulan Juni ini, ICW mengulas situs-situs biografi. Pada kolom Jelajah Nusantara, Anda 
dapat membaca ulasan halaman Tokoh Misi -- bagian dari situs e-MISI, serta ulasan 
situs Boston Collaborative Encyclopedia of Western Theology yang bisa Anda temui di 
kolom Jelajah Manca. Simak pula ulasan halaman biografi tokoh Alkitab di kolom Lacak 
Facebook dan situs Tokoh Indonesia di kolom Lacak Umum. Di kolom Tip, redaksi 
menyajikan kiat-kiat membuat Power Point, untuk menyukseskan presentasi Anda. 
Ingin tahu lebih detail? Segeralah simak sajian kami.  

Dalam kasih-Nya,  

Redaksi Tamu ICW, 
Sri Setyawati 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: e-Misi -- Tokoh Misi 

Halaman Tokoh Misi merupakan bagian dari situs e-MISI, yaitu situs yang menjadi 
pusat informasi dan referensi terlengkap tentang misi, baik di Indonesia maupun di 
seluruh dunia. Dalam halaman Tokoh Misi -- saat ulasan ini ditulis, terdapat 45 tokoh 
misi yang dipaparkan dalam situs ini. Semua tokoh tersebut berperan dalam 
memberitakan Kabar Baik ke seluruh dunia, seperti William Carey, John Wesley, John 
Sung, Nommensen, Hudson Taylor, dll.. Setiap tokoh dijelaskan dalam satu artikel yang 
cukup panjang, disertai sumber yang jelas dan lengkap. Selain memberikan biografi 
tokoh-tokoh misi yang berperan dalam pekabaran Injil di seluruh dunia, dalam situs 
yang dimulai sejak 1999 dan menggunakan teknologi Drupal ini, pengunjung juga dapat 
memperoleh informasi seputar misi lainnya seperti, profil suku-suku bangsa, kesaksian, 
pokok doa misi, artikel, serta renungan. Tidak hanya itu, Anda juga dapat berkomunitas 
melalui forum, twitter, maupun Facebook e-Misi. Jika Anda ingin mendapatkan bahan 
mengenai biografi para tokoh misi yang lengkap, segera kunjungi halaman Tokoh Misi 
di situs e-MISI sekarang juga! (DR)  
==> http://misi.sabda.org/tokoh_misi  
Tanggal akses: 3 Juni 2011  

  

http://misi.sabda.org/tokoh_misi
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Jelajah Manca: Boston Collaborative Encyclopedia Of 
Western Theology 

Situs Boston Collaborative Encyclopedia Of Western Theology adalah situs yang 
menampilkan artikel-artikel seputar tokoh-tokoh teologi dunia. Situs ini berada di bawah 
otoritas Boston University Modern Western Theology. Sebagian besar artikel di situs ini, 
ditulis oleh para mahasiswa seminari Boston University Modern Western Theology. 
Dengan berkunjung ke situs ini, Anda dapat membaca lebih dari 50-an artikel tokoh 
yang disusun secara alfabetis. Tokoh yang dibahas di situs ini memiliki latar belakang 
profesi yang berbeda-beda. Ada yang menjadi teolog, penulis himne, penginjil, dan 
seterusnya.  

Jika diamati situs ini serupa dengan ensiklopedia pada umumnya. Masing-masing tokoh 
akan dikupas menurut:  

1. Latar belakang kehidupan (Tanggal lahir, tempat lahir, nama orang tua, asal 
negara/kota)  

2. Karya-karyanya  
3. Tema  
4. Kerangka karya besarnya  
5. Hubungan dengan tokoh pemikir yang lainnya  
6. Bibliografi dan karya-karya yang terkait  
7. Sumber-sumber internet  
8. Topik-topik terkait  

Sayangnya, ada beberapa tokoh yang masih disajikan dengan format lama dan tidak 
menggunakan format seperti di atas.  

Situs ini merupakan situs kolaborasi, sehingga di dalam artikel- artikelnya ada 
tambahan informasi yang belum ditulis, yang bisa ditambahi oleh pembaca yang 
mengetahui informasi terkait dengan artikel. Orang yang bertanggung jawab -- otoritatif 
dan komprehensif dalam mengonsolidasikan artikel-artikel dalam situs ini adalah Derek 
Michaud.  

Dalam situs ini, artikel-artikel campuran diletakkan di alamat tautan yang berbeda dari 
artikel tunggal, namun keduanya bisa diakses dari halaman artikel tokoh. Setiap kali 
artikel diperbarui, maka tampilan yang lama akan hilang, dan digantikan dengan 
tampilan baru dengan isi yang baru. Situs ini cukup sederhana dan mudah diakses -- 
tidak membingungkan karena isinya begitu simpel dan terstruktur.  

Apakah diperbolehkan mengambil artikel dari situs ini? Tentu saja boleh, tetapi dengan 
syarat Anda harus mencantumkan tautan situs, nama penulis, dan nama editor yang 
ada di bawah artikel. Selamat berselancar. (SS)  
==> http://people.bu.edu/wwildman/bce/index.htm Tanggal akses: 26 Mei 2011  

  

http://people.bu.edu/wwildman/bce/index.htm
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Tips: Cara Menyampaikan Presentasi Power Point yang 
Bagus 

Walaupun banyak perusahaan yang menggunakan Power Point, namun berdasarkan 
pengalaman saya, sebagian besar manajer dan eksekutif tidak tahu bagaimana cara 
menggunakannya dengan efektif. Penggunaan Power Point sebenarnya sama 
pentingnya dengan keahlian membawakan presentasi. Jika Anda mengikuti kiat-kiat 
berikut ini, Anda akan membuat pendengar Anda terkagum-kagum, alih-alih membuat 
mereka bingung atau bosan.  

Cara membuat Power Point yang bagus adalah sebagai berikut.  

1. Jangan memenuhi halaman slide Anda dengan aneka grafis dan hiasan kreatif yang 
tidak berguna. Halaman slide seharusnya digunakan untuk menampilkan isi presentasi 
Anda dengan jelas dan bersih, bukan malah mengurangi atau membingungkan isi 
presentasi. Anda hanya memerlukan latar belakang yang jelas dengan teks yang kontras 
dan logo kecil di sudut slide.  

2. Tetaplah gunakan teks yang enak dibaca, singkat, tajam, dan jelas, serta jangan 
berbunga-bunga atau bertele-tele. Hal ini pun belum cukup. Anda perlu Power Point 
yang tegas dan mengena, bukan sulit dan berputar-putar.  

3. Buatlah satu poin utama dalam setiap slide. Jika ada dua poin utama, maka Anda 
sebaiknya menjadikannya dalam dua slide. Sepertinya cara ini merupakan sebuah 
perubahan besar bagi Anda, tetapi ini penting.  

4. Jangan menampilkan lebih dari enam butir penjelasan dalam setiap slide, lebih baik lagi 
kalau lebih sedikit, dan satu butir hanya berisi sebaris teks. Sebisa mungkin, jangan 
membagi semua butir ke dalam subbutir.  

5. Tulislah setiap kata pertama judul, butir atau frasa dengan huruf kapital, dan susunlah 
teks dengan format rata kiri.  

6. Butir-butir tidak selalu berupa kalimat, bisa juga berupa frasa. Hilangkan titik-titik dan 
kata-kata yang tidak perlu. Sebagai contoh: "Kita harus membuat skenario-skenario 
konsumen dan produk yang paling mungkin." Ubahlah menjadi "Tentukan skenario-
skenario konsumen dan produk yang paling mungkin."  

7. Setiap butir minimal fontnya berukuran 24 (28 atau 32, kalau mungkin), dan setiap judul 
fontnya berukuran 36 yang disusun dalam satu baris. Jangan menggunakan dua baris 
untuk judul, kecuali jika terpaksa tidak bisa disingkat. Jangan mencampur bentuk huruf, 
ukuran huruf, dan tipe butir sekaligus.  

8. Gunakan satu pola desain Power Point dan gunakan pola tersebut terus-menerus di 
sepanjang presentasi. Jika Anda tidak tahu caranya, pelajarilah. Waktu yang Anda 
gunakan untuk mempelajari cara menggunakan pola itu selanjutnya akan menghemat 
waktu Anda 10 kali lipat.  

9. Memang benar ungkapan bahwa satu gambar bernilai seribu kata, tetapi cobalah 
menggabungkan antara grafik, gambar, kutipan, dan sebagainya. Buatlah pergantian 
butir-butir teks yang indah dari satu slide ke slide lain.  

10. Animasi adalah sentuhan yang bagus, tetapi jangan terlalu banyak menggunakannya 
karena animasi dapat mengganggu presentasi Anda.  

Sebagai aturan utama, kenalilah pendengar Anda. Anda memiliki banyak isi yang bisa 
disesuaikan dengan pendengar Anda. (t/Uly)  
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ICW 1171/Juni/2011: Situs Biografi Kristen 
(II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Situs yang menghadirkan riwayat hidup, pemikiran, dan karya-karya dari tokoh-tokoh 
yang berpengaruh di sepanjang sejarah, keberadaannya cukup sulit kita temukan. Oleh 
karena itu, ICW edisi 1171 masih menyoroti hal yang sama dengan edisi sebelumnya 
(edisi 1170), yaitu mengulas situs biografi Kristen -- situs dalam negeri maupun luar 
negeri. Kami juga menyajikan tip bagaimana melindungi komputer dari serangan 
"hacker" atau virus. Untuk menyegarkan ingatan Anda kembali, kami menyajikan pula 
daftar situs-situs biografi yang sebelumnya telah diulas oleh Redaksi ICW. Selamat 
menyimak, Tuhan memberkati.  

Redaksi Tamu ICW, 
Desi Rianto 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Pelitaku: Biografi Penulis Terkenal 

Halaman Biografi Penulis Terkenal merupakan bagian dari situs Pelitaku, yaitu situs 
yang hadir untuk memberi wadah bagi para penulis Kristen. Situs ini dikelola oleh 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA), sebuah yayasan Kristen nonprofit, interdenominasi, 
yang bergerak dalam pelayanan biblika dan literatur Kristen elektronik. Dalam halaman 
Biografi Penulis Terkenal, terdapat artikel tentang para penulis besar beserta 
pengalaman-pengalaman hidup mereka, seperti Victor Hugo, John Bunyan, Grace 
Livingstone Hill, Eugene A. Nida, Kahlil Gibran, dll., yang tentunya dapat menginspirasi 
para penulis untuk terus belajar dan mengembangkan dirinya. Masing-masing tokoh 
dijelaskan dalam satu artikel yang cukup panjang, disertai sumber jelas dan lengkap. 
Jika Anda ingin mendapatkan bahan mengenai biografi para tokoh penulis Kristen dari 
berbagai bangsa, segera kunjungi halaman Tokoh Penulis di situs Pelitaku sekarang 
juga! (YS)  
==> http://pelitaku.sabda.org/biografi_penulis_terkenal_0 Tanggal akses: 9 Juni 2011  

  

http://pelitaku.sabda.org/biografi_penulis_terkenal_0
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Jelajah Manca: Christian History Blog: People 

Sebagian besar dari kita mungkin sudah tidak asing dengan nama-nama seperti John 
Calvin, Thomas Prince Jr., Damien de Veuster, Dorothy L. Sayers, dan Billy Graham. 
Ya, mereka adalah tokoh-tokoh terkenal yang telah memberi dampak yang luar biasa 
dalam sejarah umat manusia. Untuk mengenal mereka lebih dekat, serta lebih lagi 
mengetahui riwayat hidup serta karya-karya yang telah dihasilkan, situs Christian 
History Blog bisa Anda gunakan sebagai salah satu referensi. Situs ini memaparkan 
beragam karya dan pandangan berbagai tokoh tentang kekristenan, dan terbuka untuk 
berbagai denominasi gereja. Bahan-bahan yang tersedia di situs ini merupakan kiriman 
dari para kontributor, sehingga penekanan dari setiap tulisan yang ada cukup beragam. 
Misalnya, ada lebih menekankan pada riwayat hidup tokoh, tetapi ada juga yang lebih 
menekankan pada karya tokoh. Blog ini tidak memunyai kategori yang tersusun secara 
sistematis. Oleh sebab itu, Anda harus menggunakan mesin pencari yang tersedia di 
situs ini, untuk mencari bahan yang Anda butuhkan. Caranya, ketik nama tokoh yang 
Anda cari, maka blog ini akan menayangkan artikel-artikel terkait. Bagi Anda yang ingin 
menggali informasi tentang tokoh-tokoh yang berperan penting dalam sejarah 
kekristenan, langsung saja kunjungi situs ini. <TAP>  
==> http://blog.christianhistory.net/people/ Tanggal akses: 27 Mei 2011  

  

http://blog.christianhistory.net/people/
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Artikel: Tips Melindungi Komputer dari Hacker 

Komputer yang kita gunakan sehari-hari, sangat rentan terhadap berbagai serangan. 
Ada kalanya, kita menganggap bahwa komputer kita aman dan tidak akan terkena 
serangan, baik dari virus maupun "hacker".  

Tip-tip di bawah ini memaparkan langkah-langkah untuk mencegah masuknya "hacker".  

1. Lakukan selalu penyimpanan untuk seluruh data Anda. Biasakan untuk selalu membuat 
backup atau cadangan untuk data. Simpanlah data-data tersebut ke dalam tempat 
terpisah -- di luar komputer Anda, misalnya di CD atau DVD.  

2. Periksa apakah komputer Anda memiliki "firewall" yang bagus. Hal ini perlu dilakukan 
agar dapat mencegah worm, trojan, dan spyware ketika mereka akan menginfeksi 
komputer Anda. Ada beberapa aplikasi/software yang meminta Anda untuk "disable" 
atau menonaktifkan "firewall", maka pertimbangkanlah untuk memilih alternatif antara 
aktif atau nonaktif.  

3. Jangan asal mendownload program atau aplikasi. Download-lah program dari situs atau 
tempat yang Anda percaya.  

4. Hati-hati terhadap file "attachment" yang tidak jelas atau yang tidak Anda ketahui, 
karena di dalamnya sering terdapat virus dan dapat membiarkan hacker dapat masuk ke 
sistem komputer Anda.  

5. Periksa browser Anda, serta setting email untuk keamanan. Coba pastikan, jika Anda 
secara teratur telah menghapus folder "cookies". Hal ini perlu dilakukan karena "cookies" 
dapat berpotensi memasukkan ancaman yang dapat merusak komputer, ataupun 
melacak aktivitas online yang Anda lakukan sehari-hari. Hal yang dapat Anda lakukan 
adalah mengatur "Internet zone", untuk "high" dan tab "trusted sites" dengan level 
keamanan "medium low".  

6. Berhati-hatilah terhadap Active-X dan file JavaScript. Kedua file ini adalah media yang 
sering digunakan para hacker untuk menanamkan virus dan elemen berbahaya lainnya 
di dalam program Anda.  

7. Selalu install anti virus dan pastikan untuk tetap selalu ter-update.  
8. Jika telah selesai digunakan, matikan komputer Anda, dan "disconnect" dari Internet, 

karena hacker tidak dapat mengganggu/menyusup ke dalam sistem komputer Anda, bila 
komputer Anda ada dalam keadaan offline/mati.  
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ICW 1172/Juli/2011: Situs Humor Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Sudah menjadi rahasia umum bahwa tertawa itu menyehatkan. Jika Anda merasa penat 
ketika menjelajah dunia maya, inilah saat yang tepat bagi Anda untuk menyimak sajian 
lengkap kami. Bulan Juli ini, ICW mengulas sumber-sumber elektronik yang menyajikan 
humor Kristen. Anda bisa mendapatkan referensi situs maupun forum dengan menu 
humor-humor segar dan sehat. Pada kolom Jelajah Nusantara Anda dapat menyimak 
ulasan situs i-Humor, sedangkan kolom Jelajah Manca memuat ulasan situs Hope 
Christian Reformed Church yang menyajikan satu halaman khusus untuk humor. Simak 
juga ulasan halaman penggemar SABDA Humor dalam Lacak Facebook, dan artikel 
menarik tentang komunikasi efektif di zaman media sosial.  

Selamat berselancar.  

Staf Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: i-Humor 

Masih belum banyak situs yang fokus untuk menghadirkan humor Kristen di Indonesia. 
Sebagai pelopor, situs i-Humor senantiasa berkomitmen untuk menampilkan humor-
humor segar dengan tinjauan nilai Kristen di dalamnya. Oleh sebab itu, setiap humor 
disertai ayat Alkitab yang sesuai dengan tema humor tersebut. Selain tertawa 
terpingkal-pingkal ataupun hanya tersenyum simpul, pembaca juga dapat merenungkan 
pelajaran alkitabiah dari setiap humor.  

Situs ini sangat "user-friendly" karena berbagai fitur untuk memudahkan pencarian arsip 
telah tersedia. Anda bisa melakukan pencarian humor berdasarkan nama kitab, kata 
kunci tema, maupun sesuai urutan edisi publikasi e-Humor. Bukan hanya itu, Anda juga 
bisa membaca artikel menarik tentang humor maupun beberapa tebak-tebakan lucu. 
Mau memberi komentar pada humor yang Anda baca ataupun sekadar "berteriak" di 
"shout box"? Bisa juga. Selain berselancar melalui komputer, Anda pun dapat dengan 
mudah mengakses situs ini melalui HP maupun telepon pintar, karena sudah 
diluncurkan pula situs i-Humor Mobile. Tunggu apalagi, segera kunjungi situs ini, dan 
tertawalah dengan sehat dan penuh berkat. (MDK)  
==> http://humor.sabda.org/ 
==> http://m.humor.sabda.org/ Tanggal akses: 22 Juni 2011  

  

http://humor.sabda.org/
http://m.humor.sabda.org/
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Jelajah Manca: Hope Christian Reformed Church -- Humor 

Situs berbahasa Inggris Hope Christian Reformed Church memiliki halaman khusus 
humor. Menurut pengelolanya, humor-humor dalam situs ini diperbarui setiap sebulan 
sekali. Pengelola juga membuka kesempatan bagi para pengunjung untuk berkontribusi 
mengirim humor rohani yang sehat dan segar. Salah satu hal yang cukup menarik 
dalam sajian menu humor adalah beberapa foto unik yang memuat kata-kata nan 
mengundang tawa, seperti "Can't sleep? Don’t count sheep. Talk to Shepherd" yang 
sarat dengan pesan Alkitab. Selain itu, terdapat pula beberapa "plesetan" atau 
permainan kata dalam iklan, yang dimodifikasi untuk menampilkan nilai-nilai 
kekristenan.  

Meskipun humor-humor segar yang ditampilkan dalam halaman ini termasuk humor 
berkreativitas tinggi dan sarat dengan prinsip-prinsip iman Kristen, sangat disayangkan 
tidak adanya klasifikasi yang rapi untuk arsip humor yang tersedia. Fitur pencarian 
humor juga tidak tersedia, sehingga pengunjung harus menekan "mouse" dan meng-
"scroll" sampai ke bawah untuk membaca seluruh humor. Jika Anda penasaran, silakan 
kunjungi situs ini. (MDK)  
==> http://www.hopecrc.ca/humor.htm Tanggal akses: 22 Juni 2011  

  

http://www.hopecrc.ca/humor.htm
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Artikel: 5 Tingkatan Komunikasi Efektif di Zaman Media 
Sosial 

Di zaman media sosial ini jaringan kita telah menjadi jauh lebih besar daripada 
sebelumnya, bahkan kita memiliki lebih banyak cara berkomunikasi dengan orang-
orang dalam jaringan tersebut. Meskipun Anda bukan orang yang aktif di Facebook 
maupun Twitter, tebakan saya adalah lingkup komunikasi Anda telah berkembang jauh 
lebih luas dalam beberapa tahun terakhir. Media sosial telah mengubah secara radikal 
dengan siapa dan dengan cara apa kita berkomunikasi. Era komunikasi baru ini telah 
membuka banyak peluang sekaligus tantangan.  

Pada zaman dahulu kita memiliki satu daftar kontak, yang masing-masing saling 
mengetahui bagaimana caranya untuk menghubungi kita -- melalui telepon, email, atau 
surat. Saat ini, dengan bantuan media sosial, kita memiliki beberapa tingkatan 
komunikasi, masing-masing dengan tujuan dan etiketnya yang spesifik. Jika kita tidak 
memahami peran tingkatan-tingkatan tersebut, mereka dapat membuang-buang waktu 
kita. Namun jika kita memahami mereka, mereka dapat membantu kita untuk terhubung 
secara efektif.  

Tingkat 1: Balasan Publik 

Hampir semua orang telah belajar pentingnya untuk memiliki cara berkomunikasi 
langsung kepada orang-orang, dan orang-orang berkomunikasi balik kepada kita. 
Walaupun Anda dapat melakukan hal ini melalui komentar di halaman penggemar dan 
grup Facebook, yang paling cocok untuk hal ini nampaknya adalah Twitter.  

Balasan yang diterima bersifat publik, terbuka, dan transparan, sehingga menjadi 
saluran bagi orang-orang untuk berinteraksi dengan tokoh publik, merek, satu sama 
lain, tanpa keharusan untuk menjawab seperti dalam email. Interaksi publik merupakan 
titik mula mengikutsertakan orang-orang yang sebelumnya tidak terjangkau, sebelum 
adanya media sosial. Jika dilakukan dengan benar, hal ini dapat berbuah komunikasi 
langsung.  

Tingkat 2: Pesan Langsung 

Setelah hubungan terjalin melalui komunikasi publik, langkah selanjutnya adalah 
mengirim pesan langsung di dalam jejaring sosial tersebut. Pesan langsung melahirkan 
hubungan privat, tanpa harus membuka email yang isinya membanjir. Bahkan, pesan 
langsung mungkin akan lebih banyak digunakan dibanding email dalam jangka waktu 
yang panjang.  

Mengapa? Terutama dengan Twitter, sebuah pesan langsung (Direct Message - DM) 
dibatasi oleh jumlah huruf, dan hanya dapat dikirim oleh orang-orang yang Anda ikuti. 
Jika Anda mendapat sepuluh email (dengan jumlah panjang yang tidak terbatas, dan 
mungkin dari sepuluh pengirim yang tidak Anda ketahui) dan sepuluh DM di Twitter, 
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yang mana yang akan Anda buka terlebih dahulu? Bagi banyak orang, jawabannya 
adalah DM.  

Setelah Anda menjalin hubungan melalui DM dan mendapat izin untuk menindaklanjuti 
melalui email, email tersebut sering kali akan diterima dengan lebih baik. Facebook, 
yang juga mengizinkan pesan langsung, juga dapat menjadi cara untuk berkomunikasi 
ke tingkat selanjutnya.  

Tingkat 3: Email 

Email masih mendapatkan tempat tersendiri di zaman yang baru ini. Email 
memperkenankan komunikasi yang lebih dalam, dapat dengan mudah diteruskan, dan 
dapat dikirimkan ke banyak orang sekaligus. Jika email digunakan dengan cakap, maka 
email dapat digunakan untuk menjalin komunikasi yang mendalam. Jika email tidak 
digunakan dengan efektif, maka email akan menyedot banyak waktu dengan sia-sia, 
karena orang-orang menulis pesan yang panjang tanpa memerhatikan waktu dan 
perhatian yang mereka minta dari penerima pesan.  

Garis tipis ini membuat email susah untuk dikuasai dengan terampil di zaman media 
sosial sekarang. Jika Anda mencari cara untuk maju ke tingkat komunikasi yang 
berikutnya dengan seseorang, maka hormatilah "corong" pribadi dan langsung ini, dan 
pastikan email yang Anda kirimkan singkat dan padat.  

Tingkat 4: Telepon 

Mendengarkan suara seseorang dapat memberikan kesan yang lebih pada orang yang 
mendengarnya. Ketika berkomunikasi melalui teks, seseorang dapat mengambil waktu 
untuk menuliskan kata-katanya dengan hati-hati, sehingga berpotensi menciptakan citra 
yang mungkin tidak sama dengan yang sesungguhnya, atau lebih sukar dipercaya. 
Berbicara melalui telepon memungkinkan percakapan yang lebih langsung, dan dapat 
bermanfaat jika subjek percakapan cukup sulit atau kedua belah pihak menginginkan 
percakapan yang lebih dalam.  

Beberapa waktu yang lalu, saya berkomunikasi dengan seorang penyunting mengenai 
sebuah isu yang telah dibicarakan bolak-balik melalui email. Akhirnya ia berkata, "Ayo 
kita berbicara di telepon." Hal ini memajukan dialog kami dengan drastis dan 
mempersingkat komunikasi yang dapat berlangsung berminggu-minggu apabila 
diteruskan melalui email.  

Tingkat 5: Tatap Muka (atau Menggunakan Video) 

Saya telah bertemu secara langsung dengan banyak orang yang pada awalnya saya 
hubungi lewat jejaring sosial. Semua pertemuan ini diperkaya lagi seiring berjalannya 
komunikasi digital kami. Jika pada zaman dahulu kala pertemuan tatap muka 
merupakan awal mula perkenalan, saat ini pertemuan tatap muka sering kali menjadi 
tahapan terakhir.  
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Terutama jika beberapa orang akan melakukan suatu proyek bersama, pertemuan tatap 
muka dapat berbuah hubungan yang paling dalam. Bagi beberapa orang, Skype atau 
program komunikasi video lain mungkin cukup untuk dihitung sebagai "tatap muka".  

Sering kali orang-orang berpikir bahwa satu-satunya cara berkomunikasi adalah melalui 
kata-kata, tetapi tubuh kita pun dapat berkomunikasi. Tubuh kita berkomunikasi tentang 
seberapa nyaman atau tidak nyaman kita ketika mendiskusikan sesuatu, tingkat 
kepedulian kita terhadap suatu subjek, dan harapan maupun ketakutan kita. Bertemu 
dengan seseorang secara tatap muka dapat menghadirkan komunikasi dalam beberapa 
tingkat sekaligus, dan masing-masing orang semakin memahami lawan bicaranya.  

Kesimpulan 

Pada era media sosial saat ini ketika kita mengikutsertakan lebih banyak orang, 
pertanyaannya tidak hanya "Apakah saya perlu berkomunikasi dengan seseorang?" 
tetapi "Bagaimana saya harus berkomunikasi dengan seseorang? Bagaimana saya 
dapat membangun partisipasi satu langkah demi satu langkah?" Semakin kita 
memahami pentingnya tingkatan komunikasi ini, semakin kita dapat menggunakannya 
dengan terampil. (t/KN)  

Stop Press 1: Dapatkan Pokok Doa Selama Bulan Puasa: 
"mengasihi Bangsa dalam Doa"! 

Apakah Anda terbeban untuk menanam lutut Anda bagi bangsa-bangsa yang belum 
mengenal Kristus? Kami mengajak Anda meluangkan waktu sejenak untuk berdoa bagi 
saudara-saudara kita, khususnya bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah puasa.  

Seperti tahun-tahun sebelumnya, tahun 2011 ini kita akan kembali bersatu hati berdoa 
selama bulan puasa. Jika Anda rindu untuk turut ambil bagian berdoa bagi bangsa, 
kami akan mengirimkan pokok-pokok doa dalam versi e-mail untuk menjadi pokok doa 
kita bersama. Untuk berlangganan, silakan kirimkan e-mail ke:  
==> < subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org >  

Bagi Anda yang ingin agar teman-teman Anda pun bisa ikut berdoa dengan memakai 
bahan pokok doa ini, silakan kirimkan alamat e-mail mereka ke redaksi e-Doa di: < 
doa(at)sabda.org >  

Marilah kita bersama berpuasa dan berdoa untuk Indonesia agar tangan Tuhan yang 
penuh kuasa menolong dan menggugah hati nurani para pemimpin bangsa ini untuk 
bertekad dan bersatu mengeluarkan bangsa ini dari kemelut berbagai masalah yang 
berkepanjangan. Selamat menjadi "penggerak doa" di mana pun Anda berada dan 
biarlah karya Tuhan terjadi di antara umat-Nya, khususnya bangsa Indonesia. Selamat 
berdoa.  
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Stop Press 2: Pembukaan Kelas PESTA Guru Sekolah 
Minggu (GSM) Periode September/Oktober 2011 

Anda guru sekolah minggu? Anda terbeban dalam pelayanan anak? Anda ingin terus 
diperlengkapi dalam melayani di sekolah minggu? Anda rindu mengembangkan talenta 
Anda dalam bidang pelayanan anak untuk kemuliaan nama Tuhan?  

Yayasan Lembaga SABDA kembali membuka kelas Guru Sekolah Minggu (GSM) 
periode September/Oktober 2011 melalui program Pendidikan Studi Teologi Awam 
(PESTA) bagi Anda yang terlibat dan terbeban dalam pelayanan anak. Diskusi akan 
dilakukan melalui milis diskusi (email) dan akan berlangsung mulai tanggal 1 September 
-- 3 Oktober 2011.  

Daftarkanlah diri Anda sekarang juga ke Admin PESTA di < kusuma(at)in-christ.net >. 
Pendaftaran ditutup pada tanggal 30 Juli 2011. Jangan lewatkan kesempatan ini karena 
kelas terbatas hanya untuk 20 orang peserta saja. Tidak dipungut biaya!  

Untuk melihat materi yang akan dipelajari dalam kelas PESTA GSM ini, silakan 
mengakses URL berikut ini.  
==> http://pesta.sabda.org/gsm_sil  

 

 

  

http://pesta.sabda.org/gsm_sil
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ICW 1173/Juli/2011: Situs Humor Kristen 
(II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Pada edisi ini, kami menyajikan ulasan 3 situs humor yang layak Anda kunjungi di sela-
sela beraktivitas di dunia maya. Anda bisa membaca ulasan halaman khusus humor 
dalam situs Sahabat Surgawi di kolom Jelajah Nusantara. Anda yang mencari referensi 
humor Kristen berbahasa Inggris, sebaiknya menyimak ulasan kami tentang situs My-
Pastor.com di Jelajah Manca. Di kolom Lacak Umum, kumpulan humor di situs 
Wakakapedia menarik untuk Anda singgahi. Selain itu, masih ada Lacak Facebook 
yang menyoroti grup Humor Rohani Kristen. Di bagian akhir, kami sajikan pula daftar 
situs humor Kristen berbahasa Inggris di kolom Referensi, serta topik bulan depan yang 
bisa Anda ikuti.  

Selamat berselancar.  

Staf Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Sahabat Surgawi -- Humor 

Meskipun bukan situs yang seluruhnya menyajikan humor-humor Kristen, situs ini 
menyediakan kumpulan humor dalam salah satu menunya. Jika melihat arsip yang ada, 
humor-humor Kristen dalam situs ini sudah dimuat sejak Desember 2001. Sebagian 
besar humor dalam situs ini, diambil dari bahan yang ditampilkan dalam publikasi e-
Humor maupun situs i-Humor, walaupun beberapa bulan terakhir pengelola tidak 
mencantumkan kredit kepada kedua sumber itu, dan hanya menulis ulang humor 
termasuk sumber aslinya.  

Situs ini bisa dibilang cukup terpelihara, karena pengelola situs ini secara rutin 
menambahkan atau mengutip humor-humor Kristen terbaru setiap bulan. Setidaknya 
ada 2-3 humor yang diunggah setiap bulannya. Meskipun arsip tersusun cukup lengkap 
per bulan sejak 2001 hingga kini, sangat disayangkan pengelola situs ini belum juga 
mengelompokkan humor-humor yang ada ke dalam kategori-kategori yang lebih 
spesifik. Apalagi fitur pencarian untuk menolong pengunjung dalam menjelajah arsip 
juga belum ada. Anda yang ingin berkunjung bisa melihat pranala di bawah ini. Anda 
juga boleh mengirim humor ke situs ini, tentunya humor segar yang sehat dan 
membangun secara rohani. (MDK)  
==> http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/humor_ss2.cgi?archive Tanggal akses: 1 Juli 
2011  

  

http://www.sahabatsurgawi.net/cgi/humor_ss2.cgi?archive
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Jelajah Manca: my-pastor.com 

Ini adalah situs berbahasa Inggris buatan Daniel Sherman, seorang pendeta yang 
peduli dengan pelayanan elektronik untuk memperlengkapi jemaat dan menyemangati 
pendetanya. Situs ini menyediakan halaman khusus untuk humor dengan "humor 
Kristen setiap hari membuat Anda awet muda" sebagai semboyannya.  

Kumpulan humor dalam situs ini terbagi menjadi beberapa kategori, yaitu christian jokes 
(humor Kristen), pastor jokes (humor tentang pendeta), church jokes (humor tentang 
gereja), dan church sign sayings (tulisan lucu di papan penunjuk gereja). Masing-
masing kategori mengarahkan Anda ke halaman yang berisi sejumlah humor, baik 
dalam bentuk tulisan, karikatur/kartun, maupun foto. Pengelola situs juga mengundang 
para pengunjung untuk berkontribusi mengirimkan humor atau kisah lucu dalam 
kegiatan-kegiatan di gereja mereka. Sayangnya, situs ini tidak memunyai fitur pencarian 
humor maupun pengkategorian yang lebih rinci. Namun demikian, bahan-bahan yang 
ada cukup membantu untuk mendukung materi khotbah maupun sebagai bahan warta 
gereja. Salin dan tempel link berikut untuk membuka situs ini, selamat berselancar! 
(MDK)  
==> http://www.my-pastor.com/christian-jokes.html Tanggal akses: 23 Juni 2011  

Referensi 

Daftar Situs Humor Kristen  

Situs-Situs yang Pernah Diulas di ICW  

1. Hope Christian Reformed Church - Humor 
< http://www.hopecrc.ca/humor.htm > -- ICW edisi 1172  

2. Christian Jokes.Net < http://www.christian-jokes.net/ > 
-- ICW edisi 1113  

3. Christian Jokes.Org < http://www.christian-jokes.org/ > 
-- ICW edisi 1113  

4. Clean Joke < http://www.cleanjoke.com/ > -- ICW 1113  
5. Christian Teens - Jokes < http://www.christianteens.net/jokes.htm > 

-- ICW edisi 1077  
6. Christians Unite - Jokes < http://jokes.christiansunite.com/ > 

-- ICW edisi 1077  
7. Ahajokes < http://www.ahajokes.com/ > 

-- ICW edisi 1077 
Situs Humor Kristen lainnya  

 

1. Squidoo < http://www.squidoo.com/religiousjokes >  
2. Swap Meet Dave < http://www.swapmeetdave.com/Humor/Religious.htm >  
3. Will and Guy's Funny Clean Jokes < http://www.guy-

sports.com/jokes/clean_religious_jokes.htm >  

http://www.my-pastor.com/christian-jokes.html
http://www.hopecrc.ca/humor.htm
http://www.christian-jokes.net/
http://www.christian-jokes.org/
http://www.cleanjoke.com/
http://www.christianteens.net/jokes.htm
http://jokes.christiansunite.com/
http://www.ahajokes.com/
http://www.squidoo.com/religiousjokes
http://www.swapmeetdave.com/Humor/Religious.htm
http://www.guy-sports.com/jokes/clean_religious_jokes.htm
http://www.guy-sports.com/jokes/clean_religious_jokes.htm
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4. The Jesus Site < http://www.jesussite.com/jokes/index.html >  
5. An Unseen World < http://www.anunseenworld.com/biblehumor.html >  
6. Jokes Clean < http://www.jokesclean.com/ChristianJokes/ >  
7. Spotlight Ministries < http://www.spotlightministries.org.uk/jokes.htm >  

 

 

  

http://www.jesussite.com/jokes/index.html
http://www.anunseenworld.com/biblehumor.html
http://www.jokesclean.com/ChristianJokes/
http://www.spotlightministries.org.uk/jokes.htm
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ICW 1174/Agustus/2011: Situs Kesaksian 
Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Bersaksi tidak hanya bisa dilakukan dengan bertatap muka dan berdialog secara 
pribadi. Melalui dunia maya kita juga bisa bercerita tentang perjalanan hidup kita 
bersama Kristus. Dalam dua edisi pada bulan Agustus ini, kami menyajikan referensi 
situs-situs lokal dan mancanegara, yang menyediakan ruang untuk bersaksi. Anda bisa 
menyimak ulasan situs Yesus Kristus.com, Testimony Share, dan Facebook KISAH 
pada edisi perdana bulan ini. Redaksi juga memuat artikel yang menunjukkan tren 
peningkatan pengguna internet dari perangkat bergerak. Oleh karena itulah, pelayanan 
YLSA mulai difokuskan untuk menjawab kebutuhan jemaat Tuhan akan kemajuan 
teknologi ini, antara lain dengan menyiapkan versi mobile untuk beberapa situs yang 
dikelola YLSA. Kiranya sajian kami boleh menggugah kerinduan kita untuk bersaksi, 
khususnya di dunia digital.  

Selamat berselancar.  

Staf Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: yesuskristus.com -- Kesaksian 

Dalam tampilan halaman utama situs ini, terdapat menu "Kesaksian" dan "Video 
Kesaksian". Pada menu kesaksian, ada beberapa kisah menarik yang dapat dibaca dan 
diberi komentar. Anda bisa memilih untuk mengirim/menyebarkan kesaksian ini melalui 
email, mengunduhnya dalam bentuk PDF, atau langsung mencetaknya. Pada menu 
video Kesaksian, ada lebih banyak lagi bahan. Sebanyak 46 kesaksian dalam bentuk 
audio visual yang bisa Anda dengar dan unduh.  

Meskipun banyak memuat bahan kesaksian, situs ini kurang dikelola dengan baik. 
Banyak artikel maupun bahan kesaksian lain dalam situs ini yang tercecer di menu-
menu lain. Apabila semua kesaksian itu dikumpulkan dengan rapi di satu menu dan 
dibuat kategorisasi yang cermat, tentu pengunjung akan mudah mencari tema 
kesaksian yang dibutuhkan.  

Pengunjung situs ini tercatat telah mencapai hampir 680.000 orang, meskipun tampilan 
footer menunjukkan pembaruan terakhir pada tahun 2008. Sebaiknya pengelola lebih 
memerhatikan situs ini, baik dari segi tampilan maupun isi. Bahan-bahan yang diperoleh 
dari berbagai sumber harus tetap divalidasi supaya benar-benar bermanfaat bagi umat 
Kristen dalam membangun jemaat Tuhan. (MDK)  
==> http://yesuskristus.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1 Tanggal akses: 
21 Juli 2011  

  

http://yesuskristus.com/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
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Jelajah Manca: Testimony Share 

Situs berbahasa Inggris yang telah berusia 7 tahun ini, dirancang dalam format blog 
sebagai sarana berbagi pengalaman hidup di dalam Kristus. Anda bisa membaca 
tulisan para rohaniwan Kristen, utusan Injil, hingga jemaat awam dari beragam latar 
belakang profesi.  

Sekitar 400 kesaksian dalam situs ini dikelompokkan ke dalam sembilan kategori yaitu: 
Salvation (keselamatan di dalam Kristus), Deliverance (lepas dari ikatan dosa maupun 
kecanduan), Relationship (hubungan keluarga, pernikahan, maupun pergaulan), 
Healing (kesembuhan jasmani dan rohani), Conversion (pertobatan), Martyrdom (mati 
demi Kristus), Biblical (kesaksian dalam Alkitab), Missions (kesaksian penginjilan), dan 
Prayer (pengalaman kuasa doa). Selain itu, arsip lengkap judul kesaksian juga tersedia 
dengan bahan terbaru ditempatkan di daftar teratas.  

Anda harus mendaftar dulu untuk menuliskan komentar di bawah setiap kesaksian. 
Anda juga bisa mengirimkan kesaksian dengan syarat kisah itu harus memuliakan 
Tuhan, sesuai dengan prinsip Alkitab, dan benar- benar dialami secara pribadi. 
Kesaksian yang dimuat dalam situs ini cukup beragam temanya dan berbobot isinya. 
Sayangnya, desain yang kurang menarik dan tiadanya gambar atau foto ilustrasi 
membuat tampilan situs ini terkesan monoton. Namun demikian, secara keseluruhan 
situs kesaksian ini layak menjadi rujukan. (MDK)  
==> http://www.testimonyshare.com/ Tanggal akses: 27 Juni 2011  

  

http://www.testimonyshare.com/
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Artikel: Setengah Pengguna Internet di Indonesia Online 
dari Perangkat Bergerak 

Pada hari Selasa, 12 Juli 2011, The Jakarta Post merilis beberapa angka dari Southeast 
Asian Digital Consumer Report yang menunjukkan bahwa Indonesia menempati urutan 
terakhir untuk penetrasi internet di wilayah Asia Tenggara, namun hampir setengah 
pengguna internet di Indonesia terhubung dengan internet melalui ponsel.  

Laporan ini mengatakan bahwa hanya 21 persen penduduk Indonesia berusia antara 15 
dan 49 tahun yang mengakses internet, dibandingkan 67 persen di Singapura, 38 
persen di Malaysia, 33 persen di Filipina, dan 31 persen di Thailand. Rata-rata 
persentase regional adalah 38 persen.  

Nielsen menemukan bahwa 48 persen pengguna internet Indonesia mengakses internet 
dari ponsel dengan 13 persen lagi menggunakan perangkat genggam lainnya. Angka ini 
jauh melampaui persentase 36 persen di Thailand dan 35 persen di Singapura.  

Hasil ini tidak begitu mengejutkan karena kurangnya ketersediaan koneksi kabel dan 
ADSL (sambungan internet digital) bagi pengguna rumah tangga di Indonesia. 
Peningkatan koneksi internet mobile [internet yang diakses dengan piranti bergerak, 
Red.] dengan harga terjangkau dari operator seluler dan peningkatan jumlah pengguna 
ponsel pintar menjelaskan bahwa internet mobile merupakan area pertumbuhan yang 
tinggi dan akan tetap demikian pada masa mendatang.  

Meskipun pertumbuhan internet mobil tergolong cepat, warnet masih menjadi lokasi 
yang dominan bagi orang Indonesia untuk terhubung dengan internet. Laporan Nielsen 
mengatakan bahwa 67 persen (dua per tiga) pengguna internet di negara-negara lain di 
Asia Tenggara mengakses internet dari rumah, sementara dua per tiga pengguna 
internet di Indonesia memilih pergi ke warnet untuk mengakses internet.  

Bagaimanapun, ada hal yang belum terungkap dari laporan ini yaitu waktu yang 
dihabiskan oleh para pengguna internet. Karena ponsel jauh lebih pribadi dan mobil 
[mudah dibawa, Red.], sangat mungkin bahwa orang menghabiskan lebih banyak waktu 
berselancar internet di ponsel daripada duduk di bilik-bilik warnet.  

Untuk proyeksi 12 bulan selanjutnya, survei Nielsen menemukan bahwa penggunaan 
internet mobil di Indonesia akan meningkat menjadi 53 persen sedangkan perangkat 
genggam lainnya mengambil 30 persen dari keseluruhan pengguna internet. Sebagai 
tambahan informasi, penggunaan Opera Mini (penjelajah mobil) di Indonesia adalah 
yang kedua terbesar setelah Rusia.  

Perlu dicatat bahwa meningkatnya penggunaan perangkat mobil untuk akses internet 
tidak menghalangi orang untuk tetap mengakses internet menggunakan komputer 
desktop. Bagaimanapun, angka-angka tersebut tidak mungkin bersinggungan terlalu 
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banyak, mengingat bahwa ada lebih dari 170 juta ponsel di negara ini dan hanya 15 juta 
komputer.  

Dalam temuan lainnya, Nielsen juga menemukan bahwa hanya 19 persen penduduk 
Indonesia menggunakan internet dari rumah, sementara 22 persen online dari kantor, 
dan 14 persen dari lembaga pendidikan. Seperti halnya dengan rincian data untuk 
perangkat yang dijelaskan di atas, angka-angka ini tidak eksklusif satu sama lainnya.  

Stop Press: Dapatkan Bundel Buletin Parakaleo! 

Buletin Parakaleo berisi tulisan-tulisan dari penulis dan konselor Kristen yang telah 
berpengalaman dalam bidangnya, seperti Yakub Susabda, Esther Susabda, Paul 
Gunadi, dan Paul Soetopo. Buletin Parakaleo ini diterbitkan oleh Departemen Konseling 
Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Indonesia sejak tahun 1984 hingga tahun 2007 
[buletin ini sekarang sudah tidak terbit lagi]. Saat ini tersedia bundel Buletin Parakaleo 
yang berisi 56 edisi (lengkap).  

Jika Anda berminat untuk mendapatkan bundel buletin Parakaleo ini, silakan mengisi 
form pemesanan di bawah ini. Pesanan Bundel Parakaleo akan dikirim lewat pos ke 
alamat pemesan (mohon tulis alamat yang lengkap).  

Sebagai ganti biaya cetak dan ongkos kirim, pemesan bisa memberikan sumbangan 
sukarela lewat transfer Bank:  

Rekening: BCA Pasar Legi Solo  
No. 0790266579  
a.n. Yulia Oeniyati  

----------------> potong di sini <------------------- 
       FORM PEMESANAN BUNDEL PARAKALEO 
 
Nama Pemesan: 
Alamat lengkap: 
Kota: 
Kode Pos: 
No. HP: 
Email: 
 
Jumlah yang dipesan: .... bundel (masing-masing berisi 56 edisi -- lengkap) 
 
----------------> potong di sini <------------------- 

Kirimkan kembali form ini dan bukti transfer ke: 
==> konsel(at)sabda.org  

Atau kirimkan data Anda lewat SMS ke: 088-1297-9100  
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ICW 1175/Agustus/2011: Situs Kesaksian 
Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Dalam edisi kedua bulan Agustus ini, ICW kembali menghadirkan sejumlah ulasan situs 
tentang kesaksian Kristen. Anda bisa mengintip situs-situs Kesaksian Cinta Kasih Allah 
(KEKAL), Christian Faith -- Testimonies, dan Facebook Tempat Curhat Kerohanian 
Kristen. Bukan hanya itu, kami juga menghadirkan ulasan situs Kick Andy yang 
menyajikan beragam kisah inspiratif dalam Lacak Umum. Jangan lupa juga menengok 
artikel yang kami sajikan, serta referensi situs kesaksian Kristen yang bermanfaat untuk 
Anda.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 

Mahardhika Dicky Kurniawan < dicky(at)in-christ.net > < http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: KEKAL (kesaksian Cinta Kasih Allah) 

Situs Kristen di Indonesia yang berfokus menyediakan kesaksian pengalaman rohani 
orang percaya masih cukup terbatas. Jika Anda bingung mencari referensi bahan 
kesaksian Kristen, situs ini bisa menjadi salah satu jawabannya.  

Dari menu kategori, Anda bisa menyimak berbagai kesaksian tentang keajaiban 
jasmaniah, misi, Natal, panggilan pelayanan, Paskah, dan pertobatan. Anda bisa 
melanjutkan pencarian dengan mengetik kata kunci pada kolom pencarian. Kisah-kisah 
kesaksian ini bersumber dari kiriman pembaca dan bahan-bahan lain yang telah 
diseleksi oleh Admin. Seluruh bahan dalam situs ini juga dapat diperoleh dengan 
berlangganan publikasi KISAH yang diterbitkan YLSA. Dalam menu Peta Situs, sampai 
dengan saat situs ini diulas, tercatat 160 kesaksian misi telah ditampilkan dalam situs 
ini, terbanyak dibandingkan kategori lainnya.  

Situs ini juga menyediakan menu Panduan dan Permohonan Doa. Menu Panduan 
memberi petunjuk singkat cara menulis kesaksian. Sedangkan menu Permohonan Doa 
menyediakan formulir permohonan doa yang bisa diisi oleh setiap pengunjung dengan 
mendaftar terlebih dahulu. Silakan berkunjung dan, sesuai semboyan situs ini, mulailah 
"Bersaksi untuk menjadi berkat"! (MDK)  
==> http://kesaksian.sabda.org/ 
==> http://www.sabda.org/publikasi/Kisah/ Tanggal akses: 18 Agustus 2011  

  

http://kesaksian.sabda.org/
http://www.sabda.org/publikasi/Kisah/
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Jelajah Manca: Christian Faith -- Testimonies 

Situs ini dibuat oleh Michael dan Marilena Fackerell di Australia pada tahun 1999. Salah 
satu menu pada halaman utamanya adalah "testimonies" atau kumpulan kesaksian 
Kristen yang merupakan kisah-kisah nyata tentang karya Allah dalam kehidupan orang-
orang percaya. Kesaksian-kesaksian tersebut dikelompokkan menjadi beberapa tema. 
Ada pengelompokan berdasarkan wilayah kesaksian, seperti kesaksian dari Asia, 
Amerika, Eropa, Afrika, Australia, dan Latin. Ada juga pengelompokan berdasarkan isi 
kesaksian, seperti "fasting testimonies", "healing testimonies", "deliverance 
testimonies", "out of occult", "miracles on mission", dsb..  

Jika kita masuk ke salah satu kategori, kita akan menemukan beberapa kesaksian yang 
berkaitan dengan kategori itu. Sayangnya, beberapa kategori tumpang tindih, dan tidak 
ada pengelompokan yang jelas untuk memudahkan pencarian kesaksian. Meskipun 
bahan kesaksian yang dimuat dalam situs ini cukup melimpah, pengunjung akan cukup 
kesulitan untuk mencari jenis kesaksian yang ingin dibaca, karena tampilan situs yang 
terlalu penuh dan fitur-fitur "user-friendly" yang kurang dikembangkan. Apalagi, tampilan 
iklan yang selalu muncul di bagian atas setiap halaman, sangat mengganggu dalam 
penjelajahan.  

Namun demikian, situs ini tetap menarik untuk dikunjungi. Anda bukan hanya diundang 
untuk membaca kisah-kisah karya Tuhan, tetapi juga berbagi kesaksian tentang 
penyertaan Allah dalam hidup Anda. Selain itu, Anda pun bisa berpartisipasi dalam 
menu forum untuk membahas kesaksian maupun isu-isu kekristenan lainnya. Silakan 
mengunjungi alamat situs di bawah ini! (MDK)  
==> http://www.christian-faith.com/forjesus/true-stories-testimonies-of-jesus-christ 
Tanggal akses: 18 Juli 2011  

  

http://www.christian-faith.com/forjesus/true-stories-testimonies-of-jesus-christ
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4. Kisah Kehidupan Kristen 
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http://www.facebook.com/group.php?gid=103297560652
http://www.facebook.com/group.php?gid=113075822056540
http://www.facebook.com/pages/KESAKSIAN-PENGALAMAN-IMAN-KRISTIANI/244164224212?sk=info
http://www.facebook.com/pages/KESAKSIAN-PENGALAMAN-IMAN-KRISTIANI/244164224212?sk=info
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_194747700541314
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Artikel: Memanfaatkan Internet dan Multimedia dengan 
Benar dan Bertanggung Jawab 

Ditulis oleh: Yulia Oeniyati  

Pendahuluan 

Teknologi telah menjadi kebutuhan manusia modern yang tak tergantikan, karena 
manusia modern, secara praktis tidak lagi dapat hidup tanpa teknologi. Dalam banyak 
hal, memang terbukti bahwa teknologi telah merevolusi gaya hidup manusia menjadi 
lebih mudah, efisien, efektif, dan nyaman.  

Teknologi Informasi 

Di antara berbagai jenis teknologi yang berkembang saat ini, teknologi informasi telah 
menjadi teknologi yang paling populer dan dipentingkan. Namun pertanyaannya, 
apakah orang Kristen boleh memakai IT? Ada empat tanggapan yang bisa diberikan:  

1. Orang Kristen dilarang memakai IT, karena IT adalah musuh dan lawan Tuhan, 
sehingga harus dihindari sejauh mungkin.  

2. Orang Kristen tidak boleh memakai IT, karena IT telah meracuni hidup manusia dan 
membuat manusia menganggapnya lebih penting daripada Tuhan.  

3. Orang Kristen tidak boleh memakai IT, karena IT telah dianggap sama dengan Tuhan. IT 
menjadi sesuatu yang disembah dan diagungkan, sehingga dapat menggantikan 
kebutuhan manusia akan Tuhan.  

4. Orang Kristen boleh memakai IT, karena IT dapat dipakai untuk memuliakan Tuhan.  

Prinsip Dasar Alkitab 

Berikut adalah prinsip-prinsip dasar Alkitab yang perlu kita perhatikan untuk menjadi 
pedoman dalam menggunakan IT.  

1. "Man is created in the image of God" (Kejadian 1:26-27) 
Manusia diciptakan Tuhan dengan segala kelebihannya, yaitu kepandaian dan 
kreativitas yang sempurna.  

2. "Man has fallen to sin" (Roma 3:23) 
Tapi karena setiap manusia telah jatuh dalam dosa, maka manusia tidak lagi dapat 
menilai apa yang baik dan benar menurut standar Allah. Apa yang seharusnya baik telah 
dimanipulasi manusia untuk menjadi kepentingan kedagingan.  

3. "Man in Christ is a new creation" (2 Korintus 5:17) 
Atas anugerah Tuhan, manusia telah ditebus dan dijadikan ciptaan baru, yang sekali lagi 
diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan apa yang baik dan berkenan kepada 
Allah.  

Teknologi komputer dan internet adalah alat dan benda mati. Karena itu, komputer dan 
internet tidak memiliki nilai moral. Yang membuat alat tersebut baik atau tidak baik 
adalah manusia yang memakai dan menjalankannya. Jika pemakai komputer dan 

http://alkitab.mobi/?Kejadian+1%3A26-27
http://alkitab.mobi/?Roma+3%3A23
http://alkitab.mobi/?2+Korintus+5%3A17
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internet adalah seorang penjahat, komputer dan internet akan dipakai sebagai alat 
untuk melakukan kejahatan. Hasilnya adalah tindak kejahatan.  

Sebaliknya, jika komputer dan internet dipakai oleh seorang anak Tuhan yang 
mengasihi Tuhan dan sesama, hasilnya adalah sesuatu yang berguna dan memuliakan 
nama Tuhan.  

Kesimpulan 

Prinsip-prinsip hidup yang harus dimiliki oleh seorang Kristen ketika memanfaatkan IT 
adalah:  

1. Lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. 
Tanyakan pada diri sendiri: Apakah yang saya lakukan ini akan menjadi sesuatu yang 
memuliakan nama Tuhan atau memalukan nama Tuhan? Kalau akan memalukan nama 
Tuhan, jangan lakukan.  

2. Lakukan segala sesuatu demi kebaikan umat manusia. 
Tanyakan pada diri sendiri: Apakah yang saya lakukan ini akan menjadi sesuatu yang 
berguna dan bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri? Kalau ternyata hasilnya justru 
akan merugikan orang lain atau diri sendiri, jangan lakukan.  

3. Lakukan segala sesuatu untuk kemajuan pekabaran Injil. 
Tanyakan pada diri sendiri: Apakah yang saya lakukan ini akan membawa kemajuan 
terhadap pekabaran Injil, sehingga lebih banyak orang mendengar kabar sukacita 
keselamatan Yesus Kristus? Jika ya, lakukanlah dengan seefisien dan seefektif 
mungkin.  
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ICW 1176/September/2011: Situs 
Konseling Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Konseling telah menjadi bagian integral dalam pelayanan Kristen. Semakin banyak 
jemaat Tuhan menyadari kebutuhan konseling untuk menghadapi pergumulan hidup. 
Oleh karena itu, pada bulan September ini kami menghadirkan tema Konseling Kristen. 
Pada edisi pertama bulan ini, Anda dapat menyimak ulasan situs konselingkristen.org, 
Biblical Counseling Center, dan Facebook The Sparkling Life. Sebagai penutup, artikel 
tentang pengaruh pemakaian ponsel di kehidupan remaja, kiranya dapat membuat kita 
menyikapinya secara bijaksana dalam terang iman Kristen.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: konselingkristen.org 

Situs konselingkristen.org didirikan sebagai pelengkap untuk mendukung pelayanan 
Asosiasi Konseling Kristen Indonesia (AKKI). Situs ini menyediakan bahan-bahan 
seputar konseling, yang bisa Anda gunakan untuk menambah wawasan Anda tentang 
pelayanan konseling. Semua tulisan, keterangan, artikel yang ada di bagian konten 
situs ini, bisa diakses/diunduh dengan mudah dalam bentuk PDF, print, dan email.  

Dalam menu Program Studi, Anda dapat memperoleh informasi mengenai program 
studi konseling dari Sekolah Tinggi Teologi Reformed Injili Indonesia (STTRII). 
Kegiatan-kegiatan lain sehubungan dengan konseling seperti seminar, kuliah, pelatihan, 
dan konferensi, dapat Anda simak di menu Kegiatan. Tersedia pula menu khusus 
Parakaleo yang berisi bahan-bahan dari buletin konseling Parakaleo. Berbagai artikel 
bermutu seputar konseling Kristen dapat Anda simak di dalamnya. Sebuah menu yang 
sangat menarik adalah Reformed Broadcasting Ministry. Di dalam menu tersebut, 
terdapat halaman Audio yang berisi bahan-bahan konseling Kristen dalam format audio. 
Saat ulasan ini ditulis, tersedia 34 topik audio dalam format MP3 yang dapat diunduh.  

Selain bahan-bahan konseling, situs konselingkristen.org juga menyediakan 
kemudahan bagi para konseli untuk bisa melakukan konseling secara pribadi melalui 
telepon (hotline). Tersedia jadwal untuk melakukan konseling dan nomor yang dapat 
dihubungi. Informasinya dapat Anda lihat dalam menu Tentang Kami, yang di dalamnya 
juga terdapat tes-tes psikologi, seperti tes temperamen, IQ, bakat, dan karunia. Agar 
dapat berinteraksi lebih efektif, tersedia pula fitur "shoutbox". Melalui fitur tersebut, para 
admin memberi beragam informasi terbaru. Bukan hanya itu, para pengunjung situs ini 
pun bisa berkomunikasi dan bertanya secara interaktif dengan admin.  

Situs ini menarik bukan? Jadi tunggu apalagi, segeralah kunjungi situs ini! (AND)  
==> http://www.konselingkristen.org/ Tanggal akses: 17 Agustus 2011  

  

http://www.konselingkristen.org/
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Jelajah Manca: Biblical Counseling Center 

Biblical Counseling Center (BCC) memunyai misi untuk melengkapi gereja lokal dalam 
melaksanakan pemuridan dan konseling untuk dan oleh jemaatnya berdasarkan Kitab 
Suci. Hal ini ditempuh melalui pelatihan, berbagai bahan, dan praktik konseling. Melihat 
sekilas, tampilan halaman utama situs BCC cukup menarik. Ada tujuh menu utama 
dengan latar belakang warna-warni. Ketujuh menu itu adalah: Who We Are, Counseling, 
Training, Resources, Bookstore, Video, dan Online Giving.  

Situs ini menyediakan bahan-bahan seputar konseling Kristen, baik yang bisa diakses 
secara gratis maupun yang berbayar. Dalam menu Resources, tersedia panduan 
mingguan eCounselor, publikasi Mended Lives yang terbit setiap empat bulan sekali, 
dan arsip buletin BCC. Anda bisa membaca ringkasan setiap bahan tersebut maupun 
mengunduh versi lengkap PDF-Nya. Meskipun tidak ada kolom pencarian, Anda tidak 
perlu khawatir dalam menemukan bahan yang dibutuhkan. Situs ini membuat taksonomi 
bahan-bahan tersebut dalam daftar alfabetis, yang memuat kata kunci artikel 
(eCounselor dan buletin BCC) dan daftar edisi Mended Lives.  

Dalam menu Video, tersedia enam video pelatihan konseling. Anda bisa melihat lebih 
banyak video dari BCC dengan menekan pranala ke You Tube yang tersedia di 
halaman tersebut. Berbagai produk BCC juga bisa Anda peroleh dengan berbelanja di 
menu Bookstore. Tersedia daftar lengkap buku, makalah seminar, dan bundel modul 
pelatihan yang bisa dipesan secara online, bahkan beberapa judul dapat diunduh 
secara gratis. Selamat berkunjung! (MDK)  
==> http://www.biblicalcounselingcenter.org/ Tanggal akses: 12 Agustus 2011  

  

http://www.biblicalcounselingcenter.org/
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Artikel: Pengaruh Ponsel bagi Kehidupan Remaja 

Remaja dan Ponsel 

Kehadiran telepon seluler (ponsel) atau "handphone" telah mengubah kehidupan 
manusia. Jarak yang selama ini dituding menjadi biang keladi kesulitan itu, tidak kuasa 
lagi menghalangi. Sebagian besar remaja zaman sekarang, merasa dirinya sangat 
tergantung pada ponsel. Menurut mereka, kehadiran ponsel sangat membantu 
kemudahan hidup yaitu komunikasi. Sebagian besar para remaja mengatakan bahwa 
tujuan utama menggunakan ponsel adalah "sebagai alat komunikasi dan sebagai 
penyambung silaturahmi, sebagai hiburan, dan tidak menutup kemungkinan sebagai 
alat tambahan membantu dalam kelancaran berbisnis."  

Tak bisa dimungkiri lagi, bagi mereka yang hidup di perkotaan, di dunia modern yang 
menuntut segala sesuatunya serba cepat dan mudah, memiliki ponsel seperti sebuah 
keniscayaan. Celah ini tentu menjadi peluang besar para perusahaan komunikasi untuk 
meraup keuntungan. Mereka berlomba-lomba mengembangkan teknologi yang telah 
ada guna melahirkan produk-produk baru yang bakal mengisi pasar. Melalui inovasi-
inovasi, mereka memaksa insan-insan perkotaan menambah kebutuhan hidupnya. 
Perkembangan teknologi tentu tidak mungkin mencapai kata sempurna dalam arti 
sesungguhnya. Oleh karena itu, tidak ada satu teknologi pun yang dikembangkan telah 
mencapai fase final. Inovasi-inovasi dan penemuan-penemuan berikutnya tetap 
mengikuti sebuah pencapaian yang telah ada. Proses pun terus berlanjut, mengikuti 
hasrat, nafsu, dan kebutuhan manusia.  

Satu hal yang tidak dapat dihindari adalah teknologi pasti menghadirkan efek samping 
yang memengaruhi kehidupan manusia. Sekecil apa pun, teknologi pasti memiliki sifat 
"memaksa", membuat manusia menjadi tergantung padanya.  

Ketergantungan terhadap Ponsel 

Beberapa orang mengaku ketergantungannya pada ponsel telah mencapai taraf yang 
tinggi. Kendati demikian, sifat "memaksa" itu sangat relatif tentunya. Di tempat-tempat 
yang jauh dari ingar-bingar perkotaan yang dibalut kemajuan teknologi, mungkin saja 
masyarakatnya masih belum mampu membayangkan wujud ponsel. Kemajuan 
peradaban manusia yang beriring dengan berkembangnya kebutuhan hidup, telah 
memaksa kehadiran ponsel. Kehadirannya telah mengubah pola hidup manusia. Ponsel 
menjadi pemeran penting yang membentuk gaya hidup seseorang dan juga 
masyarakat. Kata orang pintar, inilah kemajuan zaman. Suka atau tidak, kehadirannya 
tak dapat dielakkan.  

Dampak Positif dan Negatif Ponsel 

Kemajuan teknologi ponsel yang sangat pesat menimbulkan dampak positif dan negatif 
bagi para penggunanya, khususnya para remaja.  
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Dampak positifnya antara lain:  

1. Mempermudah komunikasi.  
2. Menambah pengetahuan tentang perkembangan teknologi.  
3. Memperluas jaringan persahabatan.  

Sedangkan dampak negatifnya antara lain:  

1. Mengganggu perkembangan anak. 
Kecanggihan fitur-fitur yang tersedia di ponsel, seperti kamera dan permainan (games) 
akan mengganggu remaja dalam menerima pelajaran di sekolah/di kampus, karena 
mereka memainkannya saat guru/dosen menjelaskan pelajaran. Tidak jarang, mereka 
juga disibukkan dengan menerima panggilan, membuka dan menjawab sms, dan 
mengecek "miscall" dari teman maupun keluarga mereka sendiri. Lebih parah lagi, ada 
yang menggunakan HP untuk menyontek (berbuat curang) dalam ujian. Kalau hal 
tersebut dibiarkan, maka generasi harapan bangsa hanya akan menjadi budak 
teknologi.  

2. Efek radiasi. 
Selain berbagai kontroversi seputar dampak negatif sosialnya, penggunaan ponsel juga 
berakibat buruk terhadap kesehatan. Ada baiknya remaja lebih hati-hati dan bijaksana 
dalam menggunakan atau memilih ponsel, khususnya bagi pelajar anak-anak. Jika 
memang tidak terlalu diperlukan, sebaiknya anak-anak jangan dulu diberi kesempatan 
menggunakan ponsel secara permanen.  

3. Rawan terhadap tindak kejahatan. 
Perlu diingat bahwa remaja dan pelajar merupakan salah satu target utama daripada 
penjahat. Membekali mereka dengan ponsel canggih bermerek yang harganya mahal, 
akan meningkatkan risiko mereka menjadi korban perampasan.  

4. Sangat berpotensi memengaruhi sikap dan perilaku remaja. 
Jika tidak ada kontrol dari orang tua, ponsel bisa digunakan untuk menyebarkan 
gambar-gambar yang mengandung unsur porno dan sebagainya, yang sama sekali tidak 
layak dilihat seorang pelajar.  

5. Pemborosan. 
Dengan memunyai ponsel, pengeluaran akan bertambah. Apalagi kalau ponsel hanya 
digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, maka hanya akan menjadi pemborosan 
uang saja.  

 

 

  



ICW 2011 
 

124 
 

ICW 1177/September/2011: Situs 
Konseling Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Edisi kali ini masih membahas tentang konseling Kristen. Anda bisa menyimak ulasan 
situs konseling.co, Christian Counseling Online, dan Facebook e-Konsel. Kami juga 
menyajikan tip seputar perawatan laptop dan daftar lengkap situs-situs konseling 
Kristen dalam kolom referensi. Semoga Anda diberkati melalui sajian kami dalam edisi 
ini.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: konseling.co 

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) sedang merintis situs-situs mini, yang berfungsi 
sebagai sumber referensi bahan-bahan elektronik terbaik seputar dunia kekristenan. 
Salah satu di antaranya adalah situs konseling.co, yang layak menjadi acuan Anda 
dalam memperoleh bahan-bahan konseling pilihan yang tersebar di berbagai situs 
Kristen di Indonesia.  

Dalam daftar isi, disajikan berbagai kategori bahan yang ingin Anda cari. Anda bisa 
mengetahui top situs konseling Kristen, top buku online konseling Kristen, sumber 
bahan pelayanan konseling, dan audio untuk pelayanan konseling. Selain itu, Anda juga 
bisa menemukan berbagai pranala ke komunitas konseling Kristen, artikel konseling, 
publikasi elektronik gratis di bidang konseling, dan kursus online teologi mengenai 
masalah konseling.  

Dengan sekali klik pada halaman utama situs ini, Anda akan langsung diarahkan 
menuju bahan-bahan konseling yang Anda pilih. Jika Anda ingin menyimak referensi 
yang lebih banyak tentang suatu kategori, Anda bisa melihat daftar di halaman lain 
dengan menekan tulisan "lihat selengkapnya". Jangan khawatir dengan kualitas bahan 
yang disajikan, karena pengelola situs ini senantiasa memantau perkembangan bahan-
bahan konseling Kristen elektronik. Penambahan bahan baru, penggantian pranala, dan 
pemilihan bahan terbaik dilakukan secara rutin. Silakan kunjungi situs ini segera! (MDK)  
==> http://www.konseling.co/ Tanggal akses: 26 September 2011  

  

http://www.konseling.co/
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Jelajah Manca: Christian Counseling Online 

Situs berbahasa Inggris yang dikelola oleh Jean LeStourgeon dan rekan-rekan ini 
memberikan pelayanan konseling dengan landasan Galatia 5:1 sejak 2004. Meskipun 
tampilannya sederhana, situs ini menyajikan berbagai artikel penting seputar konseling 
Kristen yang tersedia di menu tab sebelah kiri. Anda bisa menyimak artikel tentang 
serangan panik, pengaruh kecanduan alkohol, dan "emotional abuse". Anda juga bisa 
membaca artikel tentang komunikasi, menjalin hubungan, kehidupan lajang, dan 
masalah pernikahan. Setiap artikel disertai penjelasan alkitabiah melalui kutipan ayat-
ayat terkait, yang dicetak tebal dan berwarna.  

Cobalah klik menu tab "Free Newsletter" untuk berlangganan buletin gratis setiap 
bulannya. Anda bisa melihat buletin edisi sebelumnya dengan mengklik tulisan di 
bagian bawah. Sayangnya, untuk melihat artikel selengkapnya, Anda perlu melakukan 
beberapa kali klik yang cukup menyita waktu. Sementara itu, menu tab "Related Links" 
akan membawa Anda ke berbagai situs mitra yang juga menyediakan bahan-bahan 
konseling Kristen. Anda yang ingin memesan dan membeli buku-buku konseling untuk 
topik tertentu, bisa menuju pranala yang tersedia dalam menu "Book Store" atau 
memilih menu "Find a Therapist" untuk alamat mitra konselor di beberapa negara 
bagian di Amerika Serikat.  

Beberapa artikel di situs ini dapat diunduh dalam format PDF maupun buku elektronik, 
ada juga yang disertai audio relaksasi. Jika Anda mencari referensi bahan-bahan 
konseling Kristen berbahasa Inggris, Christian Counseling Online adalah salah satu 
tujuan yang tepat. Selamat berkunjung! (MDK)  
==> http://www.christian-counseling-online.com/ Tanggal akses: 26 September 2011  

Referensi 

Daftar Situs Konseling Kristen  

Edisi ICW tentang Konseling:  

1. ICW Edisi 1119 < http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=243 >  
2. ICW Edisi 1118 < http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=242 >  
3. ICW Edisi 1088 < http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=213 >  
4. ICW Edisi 1070 < http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=195 >  
5. ICW Edisi 1035 < http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=160 >  
6. ICW Edisi 1005 < http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=130 >  

Situs-Situs yang Pernah Diulas di ICW  

1. Situs Konseling Kristen dalam bahasa Indonesia:  
1. Christian Counseling Center Indonesia (C31) <http://c3i.sabda.org/>  
2. Hikmat Pembaruan <http://hikmatpembaharuan.wordpress.com/> -- bahan 

sudah lama tidak diperbarui  

http://alkitab.mobi/?Galatia+5%3A1
http://www.christian-counseling-online.com/
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=243
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=242
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=213
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=195
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=160
http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=130
http://c3i.sabda.org/
http://hikmatpembaharuan.wordpress.com/
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3. Tegur Sapa Gembala Keluarga (TELAGA) <http://www.telaga.org/>  
4. Aku Percaya -- Forum Konseling <http://www.akupercaya.com/konseling/> 

-- forum konseling  
5. Terang Dunia 

<http://www.terangdunia.com/index.php?option=com_content&view=secti
on&id=9&Itemid=66> -- bahan sudah lama tidak diperbarui  

6. Salib Ministry <http://www.salib.net/Forums/viewforum/f=11.html> -- forum 
konseling, posting terakhir cukup lama  

7. Lifespring <http://www.my-lifespring.com/>  
8. The Sparkling Life <http://www.konselingkeluarga.com> -- yang sudah 

diulas Facebook-Nya di ICW 1176, situs belum.  
2. Situs Konseling Kristen dalam bahasa Inggris:  

1. Counsel Care Connection <www.counselcareconnection.org/>  
2. Focus on the Family <http://www.focusonthefamily.com/>  
3. Bible Center -- Counseling <http://www.biblecenter.com/counseling.php>  
4. Growth Trac <http://www.growthtrac.com/special/counseling/>  
5. The Christian Broadcasting Network (CBN) 

<http://www.cbn.com/spirituallife/PrayerAndCounseling/index.asp>  
6. Crown Financial Ministry <http://www.crown.org/>  
7. Pure Intimacy <http://www.pureintimacy.org/>  
8. Christian Counseling Ministries 

<http://www.intensivecounseling.com/ministries/counseling.html>  
9. A Christian Counselor <http://achristiancounselor.com>  
10. Peacemaker Ministries 

<http://www.peacemaker.net/site/c.aqKFLTOBIpH/b.958123/k.CB70/Hom
e.htm/>-- bahan konseling dihapus  

Situs-situs lainnya  

1. Healing Streams Ministry 
< http://www.healing-streamsministry.org/ > -- tidak ada bahan  

2. Christianity Oasis 
< http://www.christianityoasis.com/christianityoasis/ > -- tampilan bahan membingungkan  

3. Healing Heart Christian Counseling 
< http://www.healingheart.org/ > -- tidak ada bahan  

4. Healing Hearts Counseling Center 
< http://healingheartscounselingcenter.org/ > -- bahan tidak bisa diakses  

5. Pastoral Counseling Services 
< http://www.pcs-nh.org/ > -- tidak ada bahan  

6. The Voice for Love 
< http://www.thevoiceforlove.com/spiritual-counseling.html > -- ada (audio-video)  

7. Restoring Christ to Counseling and Counseling to the Church 
< http://www.ccef.org/ > -- ada (artikel dan audio)  

8. Christian Counseling 
< http://counseling4christians.com/ > -- ada (di menu newsletter)  

9. Professional Pastoral Counseling Inst 
< http://www.pastoral-counseling.org/ > -- ada (di menu artikel)  

http://www.telaga.org/
http://www.akupercaya.com/konseling/
http://www.terangdunia.com/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=66
http://www.terangdunia.com/index.php?option=com_content&view=section&id=9&Itemid=66
http://www.salib.net/Forums/viewforum/f=11.html
http://www.my-lifespring.com/
http://www.konselingkeluarga.com/
http://www.focusonthefamily.com/
http://www.biblecenter.com/counseling.php
http://www.growthtrac.com/special/counseling/
http://www.cbn.com/spirituallife/PrayerAndCounseling/index.asp
http://www.crown.org/
http://www.pureintimacy.org/
http://www.intensivecounseling.com/ministries/counseling.html
http://achristiancounselor.com/
http://www.peacemaker.net/site/c.aqKFLTOBIpH/b.958123/k.CB70/Home.htm/
http://www.peacemaker.net/site/c.aqKFLTOBIpH/b.958123/k.CB70/Home.htm/
http://www.healing-streamsministry.org/
http://www.christianityoasis.com/christianityoasis/
http://www.healingheart.org/
http://healingheartscounselingcenter.org/
http://www.pcs-nh.org/
http://www.thevoiceforlove.com/spiritual-counseling.html
http://www.ccef.org/
http://counseling4christians.com/
http://www.pastoral-counseling.org/


ICW 2011 
 

128 
 

10. Guidance 2 Live 
< http://www.guidance2live.com/ > -- ada (di menu advice topics)  

11. Christian Counseling & Educational Services 
< http://www.ccesonline.com/ > -- ada (di menu resources)  

12. Biblical Counseling Resources 
< http://www.biblicalcounselingresource.com/ > -- ada (di menu resources)  

Stop Press: Ikutilah! Kelas Diskusi PESTA -- Natal 2011 

Apakah Anda rindu memperoleh pemahaman mendalam mengenai makna Natal yang 
sesuai dengan kebenaran firman Tuhan?  

Kami mengundang Anda untuk bergabung dalam kelas Diskusi Natal 2011, yang 
diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) <http://ylsa.org> melalui 
program Pendidikan Elektronik Studi Teologi Awam (PESTA) <http://pesta.org>. Diskusi 
akan diselenggarakan melalui milis diskusi (email) dan akan dimulai pada 1 November -
- 05 Desember 2011.  

Setiap peserta yang telah mendaftarkan diri wajib menulis renungan singkat mengenai 
Natal dengan judul bebas, namun masih berhubungan dengan makna Natal. Ukuran 
maksimal isi tulisan sebesar 250 -- 300 kata. Renungan dikumpulkan paling lambat 
pada tanggal 5 Desember 2011, atau selama diskusi berlangsung.  

Pendaftaran peserta dibuka mulai 12 September -- 31 Oktober 2011. Segera daftarkan 
diri Anda ke admin PESTA di alamat email < kusuma(at)in-christ.net >  

  

http://www.guidance2live.com/
http://www.ccesonline.com/
http://www.biblicalcounselingresource.com/
http://ylsa.org/
http://pesta.org/
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Tips: Perawatan Laptop 

Catatan redaksi: tip-tip di bawah ini juga berlaku bagi alat-alat elektronik sejenis, seperti 
komputer tablet, netbook, dll..  

Laptop adalah perangkat yang rentan rusak, ikuti saran-saran berikut untuk 
mengatasinya.  

1. Jangan sampai jatuh atau terguncang. 
Jika laptop jatuh, penutup dan komponen lainnya kemungkinan akan mengalami 
kerusakan.  

1. Jangan biarkan laptop mengalami guncangan atau getaran.  
2. Jangan ditaruh di tempat yang tidak stabil (miring).  
3. Jangan menaruh barang yang berat di atasnya.  

2. Jaga tetap kering dan jangan kepanasan. 
Jaga laptop dan persediaan cadangan baterai untuk perjalanan jauh dari elemen 
mana pun, produk ini menggunakan komponen-komponen elektrik. Jika air atau 
cairan sejenisnya masuk ke dalam laptop, kemungkinan laptop akan mengalami 
kerusakan.  

1. Jangan diletakkan di tempat panas/terkena matahari secara langsung.  
2. Jangan meninggalkan di tempat yang suhu lingkungannya akan 

memengaruhi kinerja laptop.  
3. Jangan menyimpan di tempat yang bersuhu lembab.  
4. Jangan ditaruh di permukaan yang dapat menutupi lubang ventilasi laptop 

(di atas kasur, bantal, dll.).  
3. Hindarkan dari gangguan. 

Jauhkan laptop dari trafo berkapasitas tinggi, motor elektrik, dan medan magnet 
yang lainnya. Alat-alat tersebut dapat merusak kinerja laptop dan data Anda.  

4. Mengikuti prosedur kerja yang ada. 
Matikan laptop dengan baik dan jangan lupa menyimpan hasil kerja Anda. 
Ingatlah terus untuk selalu menyimpan data secara berkala. Jika baterai yang 
digunakan habis, kemungkinan data hilang tidak akan terjadi.  

1. Jangan mematikan laptop sebelum menutup semua progam yang ada.  
2. Jangan mematikan peranti terhubung ("peripheral") dalam kondisi laptop 

menyala.  
3. Jangan mencoba memperbaiki laptop sendiri.  
4. Datanglah secara rutin ke tempat perawatan laptop Anda.  

5. Berhati-hatilah ketika akan menggunakan peranti pendukung. 
Pastikan peranti yang akan digunakan kompatibel dengan laptop Anda. Putuskan 
hubungan listrik ketika akan memasang peralatan pendukung lainnya.  

1. Gunakan hanya peranti yang asli.  
2. Putuskan hubungan listrik jika memasang peranti lainnya.  

6. "Power safety". 
Laptop membutuhkan tenaga listrik dengan persyaratan khusus: Hanya gunakan 
adaptor yang telah disediakan untuk laptop Anda.  
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1. Ketika akan mencabut kabel power, pastikan mencabutnya dengan 
memegang kepala kabelnya, jangan menarik melalui kabelnya.  

2. Pastikan soket dan ekstensi kabel yang digunakan dapat mendukung 
semua peralatan yang dihubungkan.  

3. Sebelum membersihkan laptop, pastikan Anda sudah melepaskan kabel 
power dari sumber listrik.  

4. Jangan memasang kabel power jika tangan Anda basah.  
5. Jangan dipakai jika kabel power rusak.  
6. Jangan menaruh benda berat di atas kabel.  

7. Pencegahan  
1. Gunakan hanya baterai yang didesain khusus untuk laptop Anda. 

Penggunaan baterai yang salah akan menimbulkan ledakan, kebocoran, 
atau kerusakan laptop.  

2. Jangan melanjutkan menggunakan baterai yang lemah atau rusak, jika 
dipaksakan menggunakannya akan mengakibatkan kerusakan sirkuit atau 
akan bisa menimbulkan percikan api.  

3. Gunakan laptop untuk melakukan pengisian baterai, pengisian ulang 
baterai yang salah akan menimbulkan ledakan.  

4. Jangan mencoba memperbaiki baterai sendiri, hubungi pusat servis yang 
berkualitas untuk mengganti atau memperbaikinya.  

5. Jauhkan dari anak-anak dan segera buang baterai yang telah rusak. Hati-
hati dalam membuangnya karena baterai akan meledak apabila terkena 
api.  

6. Simpan dan jauhkan baterai dari peralatan yang terbuat dari logam.  
8. Pembersihan 

Jangan menggunakan pembersih secara langsung ke komputer, gunakan kain 
yang lembut untuk membersihkannya. Jangan menggunakan volatil (sejenis 
minyak tanah) atau amplas ke bagian mana pun pada laptop.  

9. Pemeliharaan 
Jangan mencoba untuk memperbaiki laptop sendiri. Melakukannya akan 
melanggar jaminan garansi Anda dan akan menyebabkan kejutan elektrik untuk 
laptop dan Anda sendiri. Datanglah ke tempat perawatan yang telah ditunjuk 
untuk melakukan perawatan dalam kondisi sebagai berikut:  

1. Ketika kabel baterai atau adaptor rusak.  
2. Jika laptop terkena air hujan ataupun cairan sejenisnya.  
3. Jika laptop bekerja tidak secara normal ketika Anda sudah mengikuti 

petunjuk penggunaan yang ada.  
4. Jika laptop terjatuh atau ada kerusakan (jangan sentuh cairan yang keluar 

jika LCD mengalami keretakan).  
5. Jika ada bau yang tidak biasa atau asap yang keluar dari laptop.  
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ICW 1178/Oktober/2011: Situs 
Kepemimpinan Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Menjadi seorang pemimpin adalah kesempatan sekaligus tantangan, apalagi dalam 
bidang pelayanan gerejawi. Oleh karena itu, seorang pemimpin perlu membekali diri 
dengan bahan-bahan pengetahuan dan seni memimpin alkitabiah. ICW edisi pertama 
pada bulan Oktober ini, menghadirkan ulasan situs Teologi Kerja, Church Leadership, 
Facebook e-Leadership, dan blog Brian Dodd on Leadership. Simak juga artikel tentang 
penggunaan teknologi di gereja, untuk menambah wawasan Anda dalam pelayanan TI 
bagi tubuh Kristus.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Teologi Kerja 

Situs dengan tampilan blog ini digagas oleh Jansen Sinamo. Ia lebih dikenal sebagai 
Guru Etos Indonesia dan profilnya bisa dibaca dalam menu Portofolio. Tampaknya situs 
yang tergolong baru ini, merupakan proyek khusus bagi umat Kristen Indonesia sebagai 
kesinambungan dari situs 8etos.com yang hadir lebih dulu. Dengan latar belakang 
berwarna kuning nan simpel, situs ini memunyai lima menu yaitu: Sajian Terbaru, 
Narasumber, Sumber Daya, Gereja-gereja, dan Video.  

Dari kelima menu yang ada, tiga di antaranya berfungsi sebagai pranala untuk menuju 
ke halaman situs-situs mitra. Menu "Narasumber" menghubungkan Anda dengan situs-
situs lain, yang memuat tokoh-tokoh Kristen yang telah menyumbangkan banyak 
gagasan yang dikutip sebagai bahan dalam situs ini. Menu "Gereja-gereja" mengarah 
kepada halaman situs gereja dari berbagai denominasi di Indonesia, sedangkan menu 
"Sumber Daya" memberi tautan ke situs-situs perguruan tinggi dan organisasi Kristen.  

Sajian Terbaru dan Video menjadi dua menu utama yang sangat menarik. Di menu 
Sajian Terbaru, Anda bisa menyimak banyak informasi tentang buku terbaru Jansen 
Sinamo yang menjadi inti materi situs ini. Terdapat 19 judul artikel berisi proses 
pembuatan, kutipan, dan ringkasan buku yang juga telah diceramahkan di berbagai 
kesempatan ini. Dalam menu video, Anda bisa menonton 17 judul tayangan You Tube 
tentang etos kerja Kristiani, termasuk profil biografi Jansen Sinamo. Bagi Anda, para 
pemimpin maupun calon pemimpin, yang tertarik untuk memahami karier dan bekerja 
dalam kerangka iman Kristen, jangan ragu untuk segera mengunjungi link berikut. 
(MDK)  
==> http://teologikerja.com/ Tanggal akses: 4 Agustus 2011  

  

http://teologikerja.com/
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Jelajah Manca: Church Leadership 

Situs ChurchLeadership.org: Francis A. Schaeffer Institute of Church Leadership 
Development (FSICLD), merupakan situs yang dibuat untuk meneruskan visi dan misi 
Francis Schaeffer (pernah diulas di Bio-Kristi 23/2008) dan gerakan pelayanan L'Abri 
yang didirikannya, terutama di bidang pengembangan kepemimpinan di gereja. Selain 
berfungsi sebagai rumah maya bagi karya-karya dan pemikiran Schaeffer, situs ini juga 
ditujukan bagi mereka yang mencari bahan-bahan kepemimpinan dalam bahasa 
Inggris.  

Walaupun artikel yang ditulis oleh para penulis dari institut ini mencapai jumlah ratusan, 
namun navigasi situsnya kurang mempermudah pengguna untuk mengakses bahan-
bahan tersebut. Kategori utama di sebelah kiri membagi situs ini ke dalam topik-topik 
Pemuridan, Penelitian, Kepemimpinan yang Efektif, Pastor, Memimpin Gereja, 
Pertumbuhan Gereja, serta Kepemimpinan Praktis, dan masing-masing topik masih 
dibagi lagi menjadi beberapa subtopik. Beberapa artikel yang menarik di antaranya: 
Mengapa Anggota Gereja Bertengkar, Menjadi Pengikut, dan Tantangan 
Kepemimpinan. Jika Anda bingung dengan navigasinya, Anda dapat membuka 
halaman Peta Situs (Sitemap), untuk melihat lebih dari 431 artikel dan kategori yang 
tersedia dalam situs ini dalam satu halaman. Sebagai tambahan, situs ini juga 
menyediakan daftar pranala-pranala di menu Links di sebelah kiri. (KN)  
==> http://www.churchleadership.org/ Tanggal akses: 30 September 2011  

  

http://www.churchleadership.org/
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Artikel: Penggunaan Teknologi di Gereja 

Dalam pemanfaatan teknologi di gereja, ada tiga pertanyaan berikut ini yang perlu Anda 
ketahui jawabannya.  

1. Apakah ada beberapa hal mendasar yang perlu diketahui sebelum 
memperkenalkan atau mengembangkan teknologi di gereja?  
Ya, jangan melangkah lebih jauh sebelum Anda memahami hal-hal yang 
mendasar berikut ini.  

1. Teknologi tanpa sebuah proses tidak akan berjalan. Sewaktu proses 
berlangsung, teknologi akan membantu Anda mengelolanya. Anda tidak 
dapat memperbaiki proses-proses yang buruk dengan teknologi. Manusia 
adalah kunci setiap proses.  

2. Anda tidak menginginkan teknologi hanya karena teknologi itu sendiri 
(bagus, baru, canggih, dll.).  

3. Teknologi adalah sarana untuk mencapai tujuan, yaitu memampukan 
sidang jemaat untuk menggunakan lebih banyak waktu melakukan hal-hal 
yang menyentuh kehidupan jemaat dan masyarakat di sekitar mereka.  

4. Perencanaan teknologi harus menjadi bagian dari budaya sidang jemaat. 
Hal ini merupakan kebenaran bagi semua sidang jemaat, dengan berapa 
pun jumlah anggotanya. Perencanaan mencakup daftar pembelian barang 
untuk anggaran tahunan teknologi setiap tahunnya.  

2. Apa yang termasuk di dalam perencanaan teknologi? 
Pertama Anda perlu membentuk sebuah tim teknologi yang sebaiknya 
melibatkan:  

1. Satu orang (dan hanya satu saja) "penggila" teknologi,  
2. Beberapa perwakilan dari seluruh komisi di gereja,  
3. Satu orang (dan hanya satu saja) pengurus keuangan, atau  
4. Seorang gembala/pendeta.  

Carilah beberapa orang muda. Melibatkan mereka sebagai anggota tim  

merupakan ide yang bagus.  

Kemudian gereja Anda perlu melibatkan bantuan ahli. Salah satu caranya adalah 
dengan menyewa seorang ahli di bidang teknologi dari luar sidang jemaat Anda 
untuk memberikan pendapat objektif ke dalam diskusi. Bantuan ahli yang 
dipergunakan secara bijaksana dan cermat sebenarnya akan menghemat uang. 
Pengurus keuangan akan menyukai hal ini.  

Lalu adakan pelatihan, pelatihan, dan pelatihan. Jadwalkan lebih banyak 
pelatihan daripada yang Anda pikir Anda butuhkan. Alokasikan anggaran yang 
lebih besar untuk pelatihan dan pastikan pelatihan tersebut diikuti oleh para staf 
dan aktivis gereja.  
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Jangan lupa untuk mencari tahu apa yang sedang dilakukan sidang jemaat lain 
dan bagaimana keberhasilan mereka dalam menggunakan "hardware", 
"software", konsultan, dan sumber pelatihan. Pastikan untuk berbicara dengan 
lebih dari satu orang anggota gereja untuk mendapat beberapa pandangan yang 
berbeda.  

Gereja Anda hanya perlu membeli barang-barang yang diperlukan. Jangan 
khawatir tentang teknologi yang akan mendahului Anda -- hal itu akan terjadi! 
Anda tidak membutuhkan semua produk terbaru seperti yang dibutuhkan 
seorang pemain "game". Komputer adalah sebuah alat sekaligus benda (seperti 
meja dan kursi). "Hardware" dan "software" terbaru akan berguna selama tiga 
hingga lima tahun. Dua puluh hingga tiga puluh persen biaya pembelian 
komputer adalah harga pembeliannya, sementara tujuh puluh hingga delapan 
puluh persen sisanya adalah biaya pengoperasiannya seperti biaya administrasi, 
perawatan, dan pendukung. Sebagian besar dari persentase tersebut muncul 
setelah tiga tahun masa garansi habis.  

Oleh sebab itu, jangan menyimpan peralatan lebih dari tiga tahun. Anda akan 
menghemat uang dengan menyingkirkannya lebih cepat (setelah 3 tahun) alih-
alih menyingkirkannya belakangan (5 tahun). Yang paling penting adalah: jangan 
menerima sumbangan berupa barang! Meskipun pemberinya mungkin memunyai 
niat baik, peralatan yang disumbangkan hampir selalu menyebabkan lebih 
banyak masalah daripada memberi manfaat.  

Terakhir simpan (buat cadangan) semua data Anda di komputer dan setidaknya 
lakukan "back-up" atau penyimpanan data cadangan seminggu sekali.  

3. Apakah ada urutan untuk melakukan hal-hal tersebut? 
Ya, sangat dianjurkan untuk menerapkan teknologi ke dalam gereja Anda sesuai 
urutan berikut ini: Administrasi, Komunikasi, Pendidikan, dan Kebaktian. Terlalu 
riskan untuk membolak-balik urutan tersebut. Setiap langkah bergantung kepada 
langkah sebelumnya.  

Administrasi mencakup standardisasi "software" kantor, pelatihan, penggunaan 
kapabilitas jaringan, memasang sistem cadangan, dan keamanan. Komunikasi 
mencakup komunikasi secara internal dan eksternal, "desktop publishing", email, 
dan model komunikasi lain yang terkait dengan internet, seperti situs atau 
Facebook. Pendidikan meliputi: ruang komputer di gereja Anda untuk digunakan 
oleh komunitas, melayani komunitas yang tidak terlayani di perpustakaan 
maupun sekolah, program aksi sosial atau penjangkauan, program seusai jam 
sekolah, pelatihan, serta pendidikan lanjut. Terakhir, aplikasikan pada kebaktian. 
Inilah tempat terakhir untuk menerapkan teknologi. Gunakan teknologi dalam 
kebaktian hanya setelah ketiga langkah penggunaan sebelumnya berjalan 
dengan baik karena hal ini akan meningkatkan peluang keberhasilan 
penggunaan teknologi dalam kebaktian. (t/Dicky)  
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Stop Press: International Day Of Prayer For The 
Persecuted Church (IDOP) 

Pada bulan kegiatan IDOP, gereja-gereja dan umat Kristen di seluruh dunia berdoa 
bersama bagi gereja Tuhan yang teraniaya. Tahun ini, kegiatan IDOP akan 
dilaksanakan secara serempak pada bulan November 2011.  

Kami mengajak Anda, para gembala sidang, pengajar, pemimpin, kaum muda, pendoa 
syafaat, dan semua orang percaya untuk dapat bergabung dalam acara doa bersama 
ini. Dapatkan pula IDOP KIT untuk membantu Anda berdoa dan menyusun acara IDOP 
di gereja, sekolah, atau persekutuan doa Anda. Informasi lebih lanjut tentang acara 
IDOP, bisa dilihat di < www.persecutedchurch.org >.  
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ICW 1179/Oktober/2011: Situs 
Kepemimpinan Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Edisi kali ini menghadirkan beberapa bahan kepemimpinan dari situs Sinode GBI, 
Building Church Leaders, dan 8etos. Anda juga bisa menyimak ulasan kami tentang 
Grup Kepemimpinan Kristen di Facebook, dan tip menarik yang harus Anda baca 
sebelum membeli peralatan komputer dan multimedia untuk pelayanan di gereja Anda. 
Di bagian akhir, kami menyajikan referensi situs pilihan untuk topik kepemimpinan. Tak 
lupa, kami mengundang Anda untuk berkontribusi untuk edisi bulan depan, jika Anda 
mengetahui situs-situs Natal yang layak untuk diulas, kirimkan ke alamat redaksi ICW. 

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Sinode GBI -- Kepemimpinan 

Situs resmi Sinode GBI ini menyajikan artikel-artikel dengan beragam tema, salah 
satunya adalah kepemimpinan. Artikel-artikel tersebut di antaranya "Lima Tahap 
Kepemimpinan", yang membahas tahap-tahap seseorang dapat menjadi seorang 
pemimpin, yang dapat mempertahankan orang-orang yang berada di bawah 
kepemimpinannya atau menarik orang-orang baru. "Membangun Kekuatan Tim" berisi 
beberapa tip untuk membangun kekuatan sebagai sebuah tim. Di setiap artikel terdapat 
indeks, sehingga memudahkan pengunjung untuk langsung menuju ke pokok bahasan 
yang diinginkan.  

Beberapa penulis artikel-artikel tersebut adalah Raymond Nelson, Pdt. John Virgil 
Marthen Milla M.Th., dan Pdt. Dr. Frans Pantan. Artikel-artikel yang terdapat di situs ini 
memberikan pengetahuan kepada kita, tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin 
yang sukses, dengan berpedoman pada ajaran-ajaran hidup kekristenan. Contoh-
contoh sosok pemimpin pada artikel-artikel tersebut diambil dari Alkitab, seperti 
Rehabeam, Daud, Paulus, Samuel, Musa, dan pemimpin yang paling agung, yaitu 
Yesus Kristus. Jika Anda ingin mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi, 
segeralah mengunjungi situs ini. (LUS)  
==> http://www.sinodegbi.org/artikel/pemimpin/ Tanggal akses: 19 September 2011  

  

http://www.sinodegbi.org/artikel/pemimpin/
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Jelajah Manca: Building Church Leaders 

Sesuai dengan visinya, situs berbahasa Inggris ini membantu gereja untuk mencetak 
orang-orang yang diperlengkapi secara efektif dan bersemangat sebagai pemimpin 
gereja. Berbagai konten dalam situs ini bisa diakses secara gratis oleh para 
pengunjung, namun pengunjung yang mendaftar sebagai anggota, tentu saja akan 
mendapat fasilitas yang lebih lengkap.  

Anda bisa mencari berbagai artikel kepemimpinan dengan memilih tab "Browse", lalu 
memilih kategori artikel. Bahan kepemimpinan juga tersedia di tab "Leadership", antara 
lain meliputi manajemen, visi dan perencanaan, konflik dan perubahan, pengajaran dan 
penggembalaan, dan kaderisasi. Sayangnya, bahan-bahan tersebut berupa modul 
berbayar, sehingga Anda hanya bisa mengintip sekilas garis besar pembahasan 
masing-masing modul. Namun demikian, situs ini juga menyediakan 3 publikasi 
elektronik mingguan gratis via email, yaitu Building Church Leaders, Small Group, dan 
Leadership Weekly.  

Sebagai situs yang memfokuskan diri pada kepemimpinan Kristen, Building Church 
Leaders memunyai banyak fitur menarik. Di bagian atas, ada fitur pencarian bahan 
berdasarkan tema, referensi ayat, kata/frasa, dan pengarang. Pencarian lanjutan 
dengan daftar kata kunci secara lengkap akan mempermudah menemukan bahan 
spesifik yang Anda butuhkan. Tampilan di kolom kanan juga mengaitkan Anda dengan 
fitur pencarian ayat dalam versi NLT (New Living Translation) dan pranala ke berbagai 
situs kepemimpinan yang menjadi mitra situs ini. Silakan mencoba sendiri dengan 
mengunjungi link di bawah ini. (MDK)  
==> http://www.buildingchurchleaders.com/ Tanggal akses: 12 September 2011  

Referensi 

Kepemimpinan Kristen  

Edisi ICW tentang Kepemimpinan:  
ICW Edisi 1123 < http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=247 >  
ICW Edisi 1122 < http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=246 >  
ICW Edisi 1073 < http://icw.sabda.org/index.php?n=tampil&id=198 >  

Artikel tentang Kepemimpinan dalam Arsip ICW  

Situs-situs yang Pernah Diulas di ICW  

1. Situs Kepemimpinan Kristen dalam bahasa Indonesia:  
1. Indo Lead <http://lead.sabda.org/>  
2. Dr. Yakob Tomatala <http://yakobtomatala.com/>  
3. Excellent Leader <http://www.excellentleader.org/newweb/>  
4. Daniel Ronda Ministries <http://danielronda.blogspot.com/>  
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5. e-ARTIKEL Leadership <http://artikel.sabda.org/leadership>  
6. e-Learning <http://www.sabda.org/learning/>  
7. Suara Agape <http://www.suaraagape.org/>  
8. DCI <http://www.worldchristians.org/indonesian/ind-lessons.htm>  

2. Situs Kepemimpinan Kristen dalam bahasa Inggris:  
1. Transforming Christian Leaders <http://www.christianleaders.org/>  
2. Christian Leadership Alliance 

<http://www.christianleadershipalliance.com/>  
3. Bible.Org -- Leadership <http://www.bible.org/page.php?page_id=5407>  
4. Teal <http://www.teal.org.uk/>  
5. Equip <http://www.iequip.org>  
6. Leadership Network Advance <http://www.leadnet.org/>  

Situs-situs lainnya  

1. Christianity Today < http://www.christianitytoday.com/le/ >  
2. Christianity < http://www.christianity.com/pastors/ >  
3. Church Leaders < http://churchleaders.com/ >  
4. Converging Zone < http://www.convergingzone.com/category/leadership/ >  
5. Future Church < http://futurechurch.org/wicl/ >  
6. Small Church Leaders < http://www.smallchurchleaders.org/ >  
7. Into Thy Word < http://www.intothyword.org/pages.asp?pageid=56863 >  
8. Bible Leadership < http://www.bibleleadership.com/ >  
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Tips: Pedoman Membeli Peralatan Komputer dan 
Multimedia 

Disadur oleh: Kusuma Negara  

Gereja saya akan menyisihkan anggaran untuk membeli peralatan komputer dan 
multimedia. Hal-hal apa sajakah yang perlu saya ketahui?  

"Hardware" 

1. Jika tersedia, belilah komputer dan "hardware" level bisnis, bukan level konsumen. Anda 
akan mendapat lebih banyak keuntungan untuk jumlah uang yang sama dan paket 
garansi/pelatihan/servis yang jauh lebih baik.  

2. Lebih baik membeli yang baru daripada meningkatkan kualitas "hardware" yang sudah 
ada.  

3. Jangan membeli dari majalah, katalog, dsb.. Gunakan bahan-bahan tersebut untuk 
melihat-lihat harga barang. Kunjungilah pameran komputer dsb., untuk dapat bertemu 
dengan banyak penjual dan mendapatkan harga paling baik.  

Sistem Operasi dan "Software" 

1. Sangat disarankan untuk menggunakan produk Microsoft. Sembilan puluh persen 
komputer menggunakannya, sehingga masuk akal bagi gereja untuk menggunakan 
produk yang digunakan oleh mayoritas. Jika gereja Anda memiliki bujet terbatas, Anda 
dapat mempertimbangkan untuk menggunakan produk-produk gratis, namun memiliki 
tingkat kesulitan relatif lebih tinggi.  

2. Untuk Sistem Operasi, Anda dapat menggunakan Microsoft Windows XP. Alternatifnya 
adalah Linux Ubuntu <http://ubuntu.com>.  

3. Untuk program aplikasi desktop dasar, Anda dapat menggunakan Microsoft Office 2007 
atau 2010. Sebagai alternatif dari Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, dan Visio, 
Anda dapat mempertimbangkan OpenOffice Writer, Calc, Impress, Base, dan Draw 
<http://openoffice.org>.  

4. Untuk program pengelola email, Anda dapat menggunakan Microsoft Outlook atau 
alternatifnya Eudora <http://eudora.com> atau Mozilla Thunderbird 
<http://mozilla.org/thunderbird>.  

5. Untuk program penjelajah internet, Anda dapat menggunakan Mozilla Firefox 
<http://getfirefox.com> atau Google Chrome <http://google.com/chrome> yang telah 
teruji keamanannya.  

6. Sangat perlu bagi Anda untuk menggunakan program yang legal. Jika Anda tidak 
mampu membeli produk-produk orisinal, Anda dapat menggunakan alternatifnya yang 
gratis yang dicantumkan di atas.  

Basis Jaringan (opsional) 

1. Buatlah jaringan lokal peralatan Anda. sehingga antarbagian dapat saling 
berkomunikasi.  

2. Siapkan server terdedikasi (yang bukan berbagi). Jangan fungsikan server sebagai 
komputer kerja. Jaringan "peer to peer" lebih baik daripada "client to server".  

http://ubuntu.com/
http://openoffice.org/
http://eudora.com/
http://mozilla.org/thunderbird
http://getfirefox.com/
http://google.com/chrome
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3. Pakailah kotak jaringan dan kabel untuk menghubungkan komputer- komputer gereja. 
Teknologi nirkabel memang baik, namun tidak bisa diandalkan. Jika Anda 
menggunakannya, jaringan tersebut harus terlindung/aman, sehingga hanya dapat 
diakses oleh orang-orang yang berhak. Teknologi nirkabel di sebuah bangunan memiliki 
fungsi tersendiri, namun tidak seharusnya menggantikan jaringan kabel.  

Pemasangan dan Permulaan 

1. Ketika peralatan datang, sebaiknya kotak kemasannya dibuka oleh orang yang tepat dan 
dirakit oleh orang yang tepat pula. Ketika dilakukan dengan tepat sejak pertama kali, 
dalam jangka panjang hal ini akan menghindarkan dari rasa frustrasi, serta menghemat 
uang dan waktu.  

2. Orang yang tepat tersebut mungkin seorang konsultan dari luar. Ingat, Anda mendapat 
apa yang Anda bayar.  

3. Jika tersedia, manfaatkan dukungan teknis secara "online" yang disediakan oleh 
produsen.  

Pelatihan dan Pendidikan 

1. Latihlah setiap orang yang akan memakai peralatan tersebut -- para staf dan aktivis 
gereja. Kinerja peralatan tersebut tergantung dari orang yang memakainya.  

2. Pelatihan dapat dengan mengundang orang untuk memberikan pelatihan, mencari 
sumber bahan latihan di internet, maupun menggunakan buku/video/CD komputer.  

Dengan menggunakan alat-alat yang tepat, maka Anda akan dapat melakukan hal-hal 
berikut ini di gereja Anda:  

1. Penelusuran/pengelolaan, serta pendataan jemaat/pengunjung.  
2. Penyusunan statistik kehadiran dalam kebaktian atau acara lain di gereja.  
3. Pengelolaan persembahan atau janji iman.  
4. Pengelolaan akuntansi.  
5. Pembuatan kalender gereja.  
6. Pendaftaran acara.  
7. Pendataan sukarelawan/aktivis dan persekutuan kecil.  
8. Komunikasi antara jemaat, hamba Tuhan, dan staf gereja.  

Beberapa tip lainnya:  

1. Pilih satu produk yang dapat mengelola seluruh informasi -- jangan sampai ada 
"database" ganda.  

2. Cobalah sebelum membelinya.  
3. Diskusikan dengan orang lain yang telah memakai produk tersebut.  
4. Pelatihan yang sering dan dukungan teknis yang berkesinambungan, termasuk 

"update", diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. (t/Dicky)  

  



ICW 2011 
 

144 
 

ICW 1180/November/2011: Situs Natal (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Tak terasa sebentar lagi kita akan memasuki bulan Desember. Berbagai kesibukan 
menyambut Natal sudah mulai terasa. Panitia Natal sudah dibentuk, rapat-rapat 
semakin intensif digelar. Selain itu, berbagai latihan dan lomba menyambut Natal juga 
mulai dibahas.  

Edisi kali ini, ICW menghadirkan tema Natal. Redaksi sengaja menyajikan tema ini pada 
bulan November karena informasi sumber bahan seputar Natal akan sangat membantu 
Pembaca sekalian untuk mempersiapkan Natal tahun ini. Kami siapkan ulasan menarik 
situs dalam dan luar negeri, serta kolom Lacak Facebook untuk membantu Anda 
menemukan ide baru dalam mempersiapkan Natal. Simak pula artikel menarik tentang 
empat mitos penggunaan teknologi di gereja yang harus Anda perhatikan untuk 
mengoptimalkan pelayanan multimedia gereja Anda.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: natal.sabda.org 

Inilah situs yang menjawab semua kebingungan Anda dalam mempersiapkan acara 
Natal. Situs dengan tampilan khas warna-warni Natal ini menghadirkan beragam 
sumber daya yang Anda butuhkan untuk ide-ide unik menjelang Natal.  

Halaman depan situs ini menyediakan cuplikan bahan-bahan berupa artikel, renungan, 
buku, lagu, humor, puisi, dan masih banyak lagi. Pengunjung juga bisa mengunduh 
gambar, lagu, dan kartu Natal melalui menu yang tersedia. Untuk lebih mudahnya, Anda 
juga bisa mengklik menu Kumpulan Bahan Natal di bagian "header". Akan muncul 
tampilan 20 submenu mulai dari renungan hingga tips Natal, mulai dari diskusi hingga 
FAQ teknis.  

Pengunjung diundang untuk berinteraksi lewat situs ini, entah sekadar berpartisipasi 
dengan mengirim ucapan Natal kepada keluarga dan mitra, maupun berkontribusi 
dengan menulis kesaksian Natal maupun bahan-bahan Natal kreasi kita. Tak 
ketinggalan pula serunya diskusi Natal yang menanti untuk diikuti. Anda mencari bahan-
bahan pilihan untuk menyemarakkan perayaan Natal keluarga atau gereja Anda? 
Segeralah kunjungi "link" di bawah ini. (MDK)  
==> http://natal.sabda.org/ Tanggal akses: 3 November 2011  

  

http://natal.sabda.org/
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Jelajah Manca: Acts International -- Christmas Articles 

Situs A Christian Teaching Service International sudah hadir sejak tahun 1998. Melalui 
situs ini, Richard Innes dan timnya ingin membantu gereja-gereja dalam menyampaikan 
pesan-pesan kekristenan kepada masyarakat luas, khususnya dengan adanya internet. 
Seluruh bahan dalam situs ini boleh diakses dan diperbanyak tanpa dipungut biaya.  

Selain menyediakan bahan saat teduh yang dikirim gratis via email, situs ini memuat 
banyak artikel dan renungan sebagai konten utamanya. Salah satunya adalah artikel 
tentang Natal. Anda bisa masuk dalam menu "Articles" dan memilih kategori 
"Christmas" melalui menu tersebut. Anda akan menemukan belasan artikel tentang 
Natal dan belasan bahan saat teduh "Daily Encounter" dengan tema Natal. Bacalah 
artikel-artikel "God's Greatest Message to Mankind", "He Took My Place", atau "Down 
from His Glory" yang mengajak kita merenungkan makna Natal sesungguhnya. Jika 
Anda tertarik untuk mengeksplorasi artikel dan renungan Natal yang lain, silakan 
kunjungi alamat URL berikut ini. (MDK)  
==> http://www.actsweb.org/articles/Christmas.php Tanggal akses: 11 November 2011  

  

http://www.actsweb.org/articles/Christmas.php
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Artikel: Empat Mitos Penggunaan Teknologi di Gereja 

Gereja telah menggunakan teknologi di sepanjang sejarah: papirus, mesin cetak, piano, 
organ, pencahayaan, mikrofon, gitar, drum, dan proyektor video. Lalu, dengan 
kehadiran internet, kita memunyai teknologi-teknologi yang lebih baru seperti situs-situs, 
jejaring sosial melalui Facebook, dan pesan singkat (SMS) lewat ponsel atau telepon 
genggam.  

Bagaimana kita menggunakan teknologi dengan baik? Kita akan mengawali dengan 
melenyapkan empat mitos umum tentang penggunaan teknologi di gereja.  

1. "Jika Anda membuatnya, mereka akan datang." 
Tidak seperti itu. Yang dimaksudkan di sini adalah membuat situs, blog, forum diskusi, 
siaran iPod, akun Twitter, atau halaman penggemar Facebook. Kehadiran Anda secara 
digital tidak akan secara otomatis dilihat oleh banyak orang hanya dengan eksistensi 
tersebut. Orang-orang memilih apa yang akan mereka perhatikan berdasarkan relevansi 
(terhadap situasi mereka), nilai (yang meningkatkan kehidupan mereka), dan 
kepercayaan (yang berasal dari reputasi atau nama baik penyedia konten atau teman-
teman yang mengarahkan mereka kepada hal itu). Kehadiran Anda secara "daring" 
[dalam jaringan/online, Red.] akan membutuhkan promosi yang lebih sering 
menggunakan media tradisional sebagaimana juga metode "getok tular" (dari mulut ke 
mulut).  

2. "Cara ini tidak membutuhkan biaya apa pun." 
Memang benar, beberapa perangkat "daring" tidak membutuhkan biaya apa pun dalam 
penggunaannya, namun menggunakan teknologi dapat menghabiskan biaya yang lebih 
besar daripada uang. Ada biaya terus-menerus berupa tenaga untuk menghasilkan isi 
yang segar dan relevan. Ada juga waktu yang diperlukan dalam menjalin hubungan 
dengan komunitas "daring" Anda, melibatkan diri dalam percakapan-percakapan, dan 
menanggapi pertanyaan-pertanyaan. Bahkan melalui perangkat "daring" dan aplikasi 
internet gratis ada biaya tersembunyi yang tidak sesuai dengan sasaran gereja Anda 
dan dapat membingungkan audiensi Anda.  

3. "Hanya generasi yang lebih muda yang menggunakan jejaring sosial." 
Sebuah penelitian memberitahukan bahwa 64 persen pengguna Twitter dan 61 persen 
pengguna Facebook berusia 35 tahun ke atas. "Pew Research Center" dari Internet & 
American Life Project menemukan bahwa 38 persen orang dewasa berusia 65 tahun ke 
atas melakukan aktivitas "daring". Untuk mempergunakan teknologi dengan lebih baik, 
Anda harus mau bertemu orang-orang yang telah terhubung secara "daring", dan Anda 
harus mau memberi pelatihan menggunakan perangkat "daring" yang tepat untuk 
melayani komunitas yang sudah ada.  

4. "Teknologi dapat menggantikan hubungan dalam kehidupan nyata." 
Teknologi tidak boleh menggantikan hubungan dalam kehidupan nyata. Anda dapat 
menggunakan teknologi dalam cara yang memperkaya hubungan dalam kehidupan 
nyata untuk tetap terhubung dalam pertemuan-pertemuan tatap muka di gereja. 
Perangkat "daring" melakukan dua hal: memperlihatkan dan memampukan. Teknologi 
dapat memperlihatkan kecenderungan seseorang, entah itu sebuah sikap pengasingan 
diri ataupun kecanduan. Teknologi juga dapat memampukan seseorang untuk 
berkomunikasi dengan lebih banyak orang melalui lebih banyak cara tanpa terkekang 
oleh ruang dan waktu.  
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Dengan melenyapkan mitos-mitos tersebut, kita dapat belajar untuk mempergunakan 
teknologi bersama-sama secara lebih baik, untuk berbagi cerita tentang apa yang 
sedang terjadi, apa yang belum terjadi, dan membicarakan apa yang sedang kita 
pikirkan, sehingga kita dapat membuat keputusan-keputusan di masa depan dengan 
pengetahuan tentang teknologi.  

Tidak pernah ada kata terlambat untuk mengawali mengintegrasikan teknologi sebagai 
bagian pelayanan gereja Anda. Akan tetapi, semakin lama Anda menunggu, semakin 
banyak kesempatan yang hilang dalam menjalin hubungan dengan orang-orang yang 
hidupnya tergantung akan teknologi. (t\MDK)  
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ICW 1181/November/2011: Situs Natal (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Bagaimana persiapan Natal tahun ini? ICW edisi kali ini masih mengulas bahan-bahan 
seputar Natal. Di kolom Jelajah Nusantara Anda bisa membaca ulasan video Natal 
terbaru dari YLSA di Youtube, sedangkan di kolom Jelajah Manca kami menyajikan 
ulasan situs Christmas Plays yang memuat beberapa naskah drama Natal dalam 
bahasa Inggris.  

Kami juga mengundang Anda untuk bergabung dengan halaman penggemar Facebook 
Natal -- SABDA yang ulasannya dapat Anda simak di kolom Lacak Facebook. Di bagian 
akhir, kami menyajikan tip penggunaan multimedia dalam kebaktian dan referensi situs-
situs yang menyediakan bahan seputar Natal. Redaksi berharap, dua edisi sajian ICW 
di bulan ini dapat bermanfaat bagi Anda yang sedang mempersiapkan Natal.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Video Berita Natal dari Yayasan Lembaga 
SABDA 

Berita Natal yang tertulis dalam Injil Matius dan Lukas kini bisa direnungkan dengan 
cara berbeda. Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah membuat video Berita Natal dan 
bisa Anda dapatkan melalui Youtube. Penggunaan multimedia yang menggabungkan 
unsur teks/tulisan, audio/suara, dan visual/gambar, memberi nuansa baru dalam 
pemberitaan kelahiran Yesus.  

Empat video Berita Natal ini tersedia dalam dua bahasa (Bahasa Indonesia dan Bahasa 
Jawa). Video yang menampilkan narasi Natal dari Injil Matius 1:18-25 berdurasi sekitar 
8 menit, sedangkan video yang menampilkan narasi kelahiran Yesus berdasarkan Injil 
Lukas 1:26-56 memiliki durasi sekitar 9 menit. Anda dapat mendengarkan suara narator 
sembari membaca teks ayat yang ditampilkan pada layar. Sementara itu, gambar latar 
bernuansa Natal memberi sentuhan khidmat kala kita merenungkan peristiwa kelahiran 
Kristus di dunia, anugerah terbesar dari Bapa bagi umat manusia. Anda bisa memilih 
salah satu tautan di bawah ini untuk melihat video Natal selengkapnya. Jika Anda 
memiliki aplikasi Youtube Downloader, Anda bisa mengunduh video Berita Natal ini 
sehingga dapat dibagikan ke rekan-rekan Anda. (MDK)  

1. Kisah Natal Matius < http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg >  
2. Kisah Natal Lukas < http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-KeY >  
3. Carita Natal Mateus < http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU >  
4. Carita Natal Lukas < http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8 >  

Tanggal akses: 21 November 2011  

  

http://alkitab.mobi/?Matius+1%3A18-25
http://alkitab.mobi/?Lukas+1%3A26-56
http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg
http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-KeY
http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU
http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8
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Jelajah Manca: Christmasplays 

Jika Anda membutuhkan lebih banyak ide untuk mengadakan pementasan drama Natal 
di gereja maupun persekutuan, Anda bisa mencari inspirasi di situs Christmas Plays. 
Situs berbahasa Inggris dari Kanada ini, menyediakan sembilan naskah drama Natal 
yang bisa diunduh secara gratis. Pilih menu "Download a Play" untuk melihat deskripsi 
sembilan naskah tersebut. Deskripsi meliputi judul drama, durasi pementasan, jumlah 
pemeran, rentang usia penonton, dan sinopsis.  

Anda bisa memilih judul-judul drama Natal bertema klasik yang bersumber dari kisah 
Alkitab seperti "The Shepherds" (Para Gembala), "The Magi" (Orang-orang Majus), 
"Simeon and Anna" (Simeon dan Hana), dan "Angels on Assignment" (Para Malaikat 
yang Diutus). Jika Anda menginginkan naskah yang lebih kontemporer, Anda bisa 
mementaskan "Mr. Wilson Finds Christmas" atau "The Perfect Fit". Anda bisa membaca 
skenario dengan mengklik judul yang dipilih.  

Imbauan dari pemilik situs, meskipun bisa mengakses semua naskah dalam situs ini 
secara gratis, pengunjung diharap untuk memberi persembahan secara sukarela. 
Dengan kata lain, jika Anda merasa terberkati oleh situs ini, silakan menyumbang untuk 
pengembangan pelayanan situs ini. (MDK)  
==> http://www.christmasplays.com/ Tanggal akses: 18 November 2011  

Referensi 

DAFTAR SITUS NATAL  

Edisi ICW tentang Natal: ICW Edisi 1155 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/1155/ > 
ICW Edisi 1154 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/1154/ > 
ICW Edisi 1037 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/1037/ > 
ICW Edisi 1013 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/1013/ > 
ICW Edisi 0118 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/118/ >  
ICW Edisi 0090 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/090/ >  
ICW Edisi 0045 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/045/ >  

Langkah-langkah belajar tentang Natal dari situs Alkitab SABDA:  

1. Masuk ke situs http://alkitab.sabda.org  
2. Pilih menu "Belajar", pilih opsi "centang semua".  
3. Ketik kata kunci "Natal" atau "kelahiran Yesus", tekan enter.  
4. Pilih salah satu judul/referensi bahan yang ditampilkan untuk mempelajarinya.  

Situs-situs Natal berbahasa Inggris  

1. Situs-situs yang pernah diulas oleh ICW:  
1. Joyful Heart <http://www.joyfulheart.com/christmas>  
2. Christmas Carnivals <http://www.christmascarnivals.com>  

http://www.christmasplays.com/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1155/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1154/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1037/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1013/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/118/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/090/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/045/
http://alkitab.sabda.org/
http://www.joyfulheart.com/christmas
http://www.christmascarnivals.com/
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3. My Merry Christmas <http://www.mymerrychristmas.com/>  
4. Santa's Net <http://www.santas.net/>  

2. Situs-situs lainnya:  
1. Situs penyedia kartu Natal elektronik. 

==> Free Christmas Cards Online <http://www.free-christmas-cards-
online.com/> 
==> ChristianNet <http://www.christianet.com/christianecards/christmas/> 
==> Dgreetings 
<http://www.dgreetings.com/religion_cards/christians/christmas/>  

2. Situs seputar Natal. 
==> http://www.christmasorganizing.com 
==> http://www.christmascarnivals.com 
==> http://www.buzzle.com/articles/merry-christmas  

3. Situs forum diskusi Natal. 
==> http://allthingschristmas.com/forum 
==> http://www.christmasfanclub.com 
==> http://forums.planetchristmas.com  

4. Situs milis Natal (tidak perlu bergabung dulu untuk membaca pesan). 
==> http://groups.yahoo.com/group/ChristmasInternational 
==> http://groups.yahoo.com/group/ChristmasMangerScenes 
==> http://groups.yahoo.com/group/ChristmasMoviesAndMusic  

5. Situs milis Natal (perlu bergabung dulu untuk membaca pesan). 
==> http://groups.yahoo.com/group/Christmas_all_year 
==> http://groups.yahoo.com/group/Christmas-Express 
==> http://groups.yahoo.com/group/cozychristmascorner 

  

http://www.mymerrychristmas.com/
http://www.santas.net/
http://www.free-christmas-cards-online.com/
http://www.free-christmas-cards-online.com/
http://www.christianet.com/christianecards/christmas/
http://www.dgreetings.com/religion_cards/christians/christmas/
http://www.christmasorganizing.com/
http://www.christmascarnivals.com/
http://www.buzzle.com/articles/merry-christmas
http://allthingschristmas.com/forum
http://www.christmasfanclub.com/
http://forums.planetchristmas.com/
http://groups.yahoo.com/group/ChristmasInternational
http://groups.yahoo.com/group/ChristmasMangerScenes
http://groups.yahoo.com/group/ChristmasMoviesAndMusic
http://groups.yahoo.com/group/Christmas_all_year
http://groups.yahoo.com/group/Christmas-Express
http://groups.yahoo.com/group/cozychristmascorner
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Tips: Mempertimbangkan Penggunaan Multimedia di 
dalam Kebaktian 

Ketika saya menjadi seorang pembuat video perusahaan, seorang akuntan pernah 
meminta kami membuat video tentang undang-undang perpajakan. Ia berpendapat 
bahwa video adalah sebuah teknologi canggih. Menampilkan sebuah video sewajarnya 
akan membuat materi yang disampaikannya menjadi dinamis dan relevan bagi pemirsa. 
Yang harus kami lakukan adalah menaruh beberapa hal yang berkaitan dengan 
presentasi verbalnya tentang undang-undang perpajakan di layar dan kami akan 
melihat video yang terkesan dipaksakan. Saya menanggapi klien ini dengan berkata, 
"Mari kita bicarakan kebutuhan komunikasi Anda terlebih dahulu, lalu kita cari 
bagaimana video dapat menjawab kebutuhan tersebut." Bahkan, jika kami membuat 
sebuah animasi 3-D mahal tentang logo pajak yang mengambang dan logo mata uang 
yang meliuk-liuk, hal itu akan sia-sia jika tidak menolong pemirsa memahami undang-
undang perpajakan. Kita perlu menyesuaikan video dengan tujuan bisnis klien.  

Persoalan serupa tentang tujuan dan komunikasi dihadapi para penyusun liturgi yang 
berharap dapat memakai teknologi video dalam kebaktian. Penayangan video dalam 
kebaktian perlu disesuaikan dengan tujuan kebaktian.  

Konsep dasarnya adalah bahwa media visual tidak digunakan dalam kebaktian hanya 
untuk menekankan gagasan dan membuat kebaktian lebih menarik, tetapi untuk 
menyampaikan lebih jauh maksud setiap sesi dalam kebaktian. Gambar-gambar yang 
dibuat untuk kebaktian harus dirancang untuk membantu menuntaskan tujuan setiap 
sesi kebaktian.  

1. Sebelum Kebaktian Dimulai. 
Pertimbangkan sesi permulaan, misalnya. Apa yang sebaiknya muncul di layar 
ketika jemaat berdatangan dan menempati kursi mereka? Pengumuman atau 
petunjuk mencari tempat duduk? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu didahului 
dengan pertanyaan-pertanyaan kunci seputar perumusan tujuan sesi permulaan. 
Apa yang seharusnya dilakukan jemaat dalam sesi ini? Apa tugas liturgis 
mereka? Ke mana seharusnya fokus perhatian mereka? Jika kita mengartikan 
sesi permulaan, misalnya, sebagai waktu untuk mempersiapkan hati kita untuk 
bertemu Allah di dalam persekutuan iman, media video kita seharusnya 
dibangun di atas tugas persiapan itu.  

Hanya dengan cara demikian kita melangkah untuk menjawab pertanyaan 
spesifik tentang apa saja yang sebaiknya muncul di layar. Jika musik pengantar 
didasarkan pada lirik pujian, barangkali Anda harus menampilkan lirik tersebut. 
Anda juga bisa menampilkan kidung pengagungan, atau karya seni klasik 
tentang perjumpaan ilahi, atau tema dan bacaan Alkitab untuk hari itu, atau 
serangkaian pertanyaan terarah yang akan menolong jemaat menyiapkan hati 
mereka. Terkadang Anda mungkin memilih untuk menekankan persekutuan atau 
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aspek komunitas dari kebaktian, mungkin dengan gambar-gambar gereja dari 
masa ke masa, atau tentang masa penuaian.  

Yang kurang tepat adalah gambar-gambar yang tidak berfokus pada fungsi 
persiapan dan persekutuan. Pengumuman tentang perjamuan kasih Rabu 
malam atau rangkaian foto tentang kebaktian padang komisi pemuda, misalnya, 
kurang berhubungan dengan persiapan kebaktian, walaupun hal itu mungkin 
cocok untuk sesi lain dalam kebaktian.  

2. Sesi Persembahan. 
Pertimbangkan juga sesi persembahan. Sesi ini bukanlah sekadar cara 
pengumpulan uang untuk membayar kebutuhan gereja dan program-
programnya, namun lebih daripada itu. Persembahan adalah respons ucapan 
syukur jemaat secara aktif dengan memberikan hidup untuk melayani. 
Persembahan diri ini dilambangkan dalam pemberian uang persembahan. 
Dengan demikian, multimedia harus berperan untuk menekankan fungsi respons 
tersebut. Tampilan di layar seharusnya mendorong jemaat untuk memberi hidup 
untuk melayani. Inilah peluang tepat untuk pengumuman-pengumuman tentang 
perjalanan misi, sukarelawan pengasuh anak, kelompok doa, dan bentuk lain 
pemuridan. Anda juga bisa menampilkan teks Kitab Suci yang mengajak kita 
untuk menghasilkan buah. Atau menampilkan teks kitab Suci atau lirik lagu musik 
instrumental yang dialunkan saat persembahan. Sama halnya, jika persembahan 
akan diberikan kepada pelayanan tertentu, akan tepat untuk menampilkan foto-
foto atau informasi seputar upaya kelompok tersebut dalam membangun 
kerajaan Allah. Lagi-lagi, titik awal untuk tampilan layar adalah tugas yang 
diberikan dalam liturgi.  

3. Kegunaan dan Keindahan. 
Semua hal di atas mengasumsikan bahwa liturgi dibuat untuk suatu tujuan. 
Setiap unsur dalam kebaktian penyembahan adalah tindakan penyembahan 
yang dilakukan dengan sengaja. Memahami tujuan setiap unsur adalah prasyarat 
untuk merancang media dalam mendukung tugas jemaat.  

Mengembangkan media tanpa fokus khusus akan menghasilkan gambar-gambar 
yang indah, namun tidak tajam terarah. Lebih baik menciptakan media yang 
sederhana, namun tepat daripada sebuah karya canggih namun tidak tepat 
sasaran. Sebuah video musik berirama cepat mungkin menarik disimak dan 
sangat alkitabiah, namun jika gagal terhubung dengan liturgi, video itu tidak 
sesuai dengan tujuannya. Singkatnya, jika tidak tumbuh dari tugas penyembahan 
secara khusus, media hanyalah sekadar hiburan agamawi dan pengalihan 
perhatian dari penyembahan sejati. (t/Dicky)  

 

  



ICW 2011 
 

155 
 

ICW 1182/Desember/2011: Situs Wanita 
Kristen (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Sehubungan dengan peringatan Hari Ibu yang jatuh pada tanggal 22 bulan ini, ICW 
menampilkan ulasan situs-situs wanita Kristen dalam edisi bulan Desember. Anda bisa 
membaca ulasan Wikipedia untuk kategori "Wanita dalam Alkitab" dan situs Women in 
Christ. Kami juga menghadirkan ulasan grup Wanita Kristen di Facebook sembari 
mengundang para pelanggan ICW, khususnya wanita, untuk bergabung di dalamnya. 
Pada bagian akhir, kolom Artikel menampilkan renungan istimewa "Daftar Tugas Natal" 
untuk menemani Anda menyambut suasana Natal.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Wikipedia -- Wanita dalam Alkitab 

Situs ensiklopedia umum ini memiliki halaman khusus tentang tokoh-tokoh wanita 
dalam Alkitab. Sampai dengan penulisan ulasan ini, kategori "Wanita dalam Alkitab" 
mencakup empat puluh nama, baik dalam Perjanjian Baru maupun Perjanjian Lama. 
Secara umum, tokoh wanita dalam Perjanjian Lama lebih banyak dibahas.  

Anda bisa memilih salah satu nama dalam daftar yang telah disusun secara alfabetis. 
Selanjutnya, Anda akan diarahkan menuju halaman yang memuat penjelasan tentang 
tokoh-tokoh itu yang meliputi arti nama, silsilah, latar belakang, dan peristiwa-peristiwa 
penting dalam hidup mereka yang tercatat dalam Alkitab. Di sini juga ditampilkan 
kutipan-kutipan catatan maupun tafsiran, baik berupa referensi dari dalam maupun luar 
negeri. Anda yang tertarik menelusuri lebih lanjut bisa mengunjungi "link-link" tersebut.  

Beberapa judul hanya menampilkan penjelasan singkat dari nama tokoh yang 
dimaksud. Jika Anda memiliki tambahan informasi atau referensi tentang judul tersebut, 
Anda bisa menyunting halaman yang dimaksud. Lagi pula, masih banyak nama dalam 
Alkitab yang belum dimunculkan dalam kategori ini seperti Febe, Priska, Rode, atau 
Yemima. Dengan demikian, kategori "Wanita dalam Alkitab" di Wikipedia akan semakin 
lengkap. (MDK)  
==> http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Wanita_dalam_Alkitab Tanggal akses: 25 
November 2011  

  

http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Wanita_dalam_Alkitab
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Jelajah Manca: Women In Christ 

Women in Christ adalah sebuah "web-zine" (majalah online) yang menerbitkan konten-
konten kristiani bagi wanita. "Web-zine" ini selalu di-"update" setiap awal bulan sejak 
kemunculannya pada tahun 2001. Tujuan singkat penerbitan "web-zine" ini adalah 
menyediakan esai alkitabiah yang membahas iman kepada Yesus Kristus, nilai-nilai 
dalam keluarga, isu-isu etika, serta menyediakan petunjuk-petunjuk inspiratif bagi 
kehidupan kristiani. Kolom-kolom rutinnya, yaitu "Notes from Nancy", editorial oleh 
Nancy Vandemark di setiap edisi; juga "Women in Christ Commentary" yang membahas 
tema dasar dan memberikan rujukan bagi para pengunjung untuk mendalami tema itu 
lewat pendalaman Alkitab di kolom "Bible Study Guide". Di kolom "Abundance of the 
Heart", tersedia artikel atau puisi refleksi terhadap tema yang sedang dibahas. Nasihat 
dan inspirasi kehidupan kristiani ada dalam kolom selanjutnya, "Exhortation". "Web-
zine" ini juga menyediakan ulasan buku terkait tema setiap edisi dalam kolom "Book 
Review".  

Pada halaman muka, pengunjung dapat menemukan menu-menu yang menolong 
mereka untuk mengenal web-zine ini lewat "Mission Statement" dan "About Us", 
berhubungan dengan admin untuk bertanya/berkomentar melalui "Contact Us", atau 
mencari bahan dari volume terdahulu dalam "Archive". Pengunjung juga dapat 
mengetahui apabila "web-zine" ini telah memperbarui kontennya dengan berlangganan 
dan mengakses menu "Newsletter". Women in Christ juga mengundang para penulis 
yang rindu berbagi tulisan untuk diterbitkan. Dalam "Submissions", pengunjung yang 
tertarik untuk menyumbang tulisan dapat membaca prosedur pengiriman serta kriteria 
artikel menurut redaksi.  

Jika Anda tertarik dengan hal-hal yang ditawarkan oleh Women in Christ, segera 
kunjungi alamat URL berikut ini. (YSY)  
==> http://www.womeninchrist.org/ Tanggal akses: 17 November 2011  

  

http://www.womeninchrist.org/
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Renungan Natal: Daftar Tugas Natal 

Terlalu sering dalam kisah Natal, kita berfokus pada tokoh-tokoh utama: Maria, Yusuf, 
dan, tentu saja, Yesus. Namun dalam perikop singkat di Lukas 2:8-20, kita dapat belajar 
dari para gembala mengenai empat hal yang seharusnya menempati urutan teratas 
dalam daftar tugas Natal kali ini.  

1. Percaya 
Para malaikat memberitahukan kelahiran Sang Mesias dengan cara yang 
menakjubkan. Segera setelah para malaikat menghilang, para gembala saling 
menatap dan berkata: "Apa yang kita tunggu? Mari segera berangkat ke 
Bethlehem dan melihat apa yang telah terjadi."  

Tidak ada perdebatan. Tidak ada penundaan. Mereka tidak memilih untuk tidur 
sejenak. Mereka tidak menuju ke perpustakaan terdekat untuk menyelidiki 
kebenaran berita itu. Mereka percaya saja. Itulah iman. Kitab Suci mengatakan 
bahwa tanpa iman, mustahil untuk menyenangkan hati Tuhan. Malaikat berkata, 
"...damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepada-Nya." 
(Lukas 2:14) Siapakah yang dimaksud dengan "orang yang berkenan kepada-
Nya"? Yang dimaksud adalah orang- orang yang menanggapi anugerah Allah 
melalui iman. Kitab Suci berkata, "Sebab karena kasih karunia kamu 
diselamatkan oleh iman..." (Efesus 2:8)  

Iman berarti Anda berkata "ya" kepada semua yang Allah lakukan melalui 
Kristus. Ya, Dialah Juru Selamat dunia. Ya, Dia datang untuk mati bagi dosa-
dosaku. Ya, melalui Dia aku menemukan pengampunan dan hidup baru. Iman 
bukanlah tindakan yang sekadar menonton saja, melainkan sebuah tindakan 
aktif untuk menerima semua yang telah dijanjikan Allah di dalam Kristus.  

2. Menaati 
Para gembala melakukan persis seperti apa yang diperintahkan kepada mereka. 
Terkadang kita menganggap Natal sebagai hari raya yang nyaman. Kita berpikir 
tentang bayi Yesus yang manis dan mungil tertidur di tumpukan jerami. Setiap 
orang menyukai hal itu karena menggambarkan rasa aman dan tanpa ancaman. 
Namun peristiwa Natal tidaklah demikian! Bayi itu adalah Raja segala raja dan 
Tuhan segala tuhan. Dia datang untuk menghadirkan sebuah kerajaan yang 
menjadi musuh atas kerajaan diri manusia. Kedatangan-Nya itu menebar 
ancaman. Dia memerintahkan orang-orang yang ingin mengikuti-Nya untuk 
memikul salib mereka setiap hari -- untuk mengesampingkan hak kita sendiri 
dalam mengatur diri kita, untuk berserah kepada pemerintahan-Nya.  

Dunia senang merayakan kelahiran Kristus, tetapi mereka benci menaati-Nya 
sebagai Tuhan atas hidup mereka. Setiap orang ingin membiarkan Kristus tetap 
berada di palungan. Namun palungan itu tiada bermakna tanpa kayu salib. 
Sebagaimana yang dinyatakan seorang penulis bertahun-tahun lalu: "Bayi 
mungil ini, yang baru berumur beberapa hari, datang untuk menghancurkan 

http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A8-20
http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A14
http://alkitab.mobi/?Efesus+2%3A8
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selubung setan; neraka berguncang saat Dia lahir, meskipun Dia sendiri 
menggigil kedinginan." Natal adalah saat untuk taat.  

3. Bersaksi 
Ketika para gembala tiba di Bethlehem dan melihat Sang Anak terbaring di 
palungan, "...mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka 
tentang Anak itu." (Lukas 2:17) Mereka bukan pengkhotbah ataupun penginjil, 
namun itu bukan masalah. Mereka telah mendengar dan menyaksikan sesuatu 
yang berarti keselamatan bagi seluruh dunia.  

Pohon Natal dan tukar kado memang diperbolehkan. Namun, jika kita melakukan 
semua hal itu tanpa membicarakan tentang Yesus -- jika kita gagal menyuarakan 
makna sejati dari semuanya itu; jika kita lalai bersaksi kepada seseorang bahwa 
Anak ini lahir sebagai Juru Selamat dan Tuhan -- bahwa Dia diutus Allah untuk 
mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa, maut, dan iblis melalui darah 
yang mahal; jika kita lalai untuk menyebarluaskan berita ini, maka kita gagal 
mengalami Natal yang sebenarnya.  

Malaikat berkata bahwa inilah Kabar Baik tentang kesukaan besar bagi seluruh 
umat manusia. Bagikanlah kesukaan itu.  

4. Mengalami 
Para gembala terkagum-kagum akan pemberitaan malaikat. Mereka mengalami 
ketakjuban ilahi.  

Bagaimana Anda dapat mengalami ketakjuban ilahi? Mungkin itu berarti Anda 
harus berhenti di tengah-tengah acara belanja Anda, duduk diam, dan membaca 
kisah Natal. Mungkin itu berarti Anda mengumpulkan putra-putri Anda di 
sekeliling dekorasi adegan kelahiran Yesus setiap malam, dan mengupas satu 
tokoh yang berbeda-beda setiap harinya, lalu membahas peran yang dimainkan 
tokoh itu dalam kisah Natal. Mungkin itu berarti Anda harus bangun lebih awal di 
suatu pagi, dan mencari suatu tempat agar Anda dapat menyaksikan matahari 
terbit sembari Anda merenungkan Lukas 1:79.  

Karya ketakjuban ilahi adalah dengan menghargai dan merenungkan fakta 
bahwa Allah mendatangi bumi dalam sebuah misi penyelamatan yang 
berbahaya. Di tengah-tengah aktivitas Anda, berhentilah dan hargailah semua 
hal ini. Renungkanlah dalam hati Anda. Rasakanlah suatu ketakjuban ilahi. 
(t/Dicky)  

 

 

  

http://alkitab.mobi/?Lukas+2%3A17
http://alkitab.mobi/?Lukas+1%3A79
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ICW 1183/Desember/2011: Situs Wanita 
Kristen (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 
Puji Tuhan! Edisi ICW kali ini merupakan edisi penutup untuk tahun 2011. Kami 
berharap, semua sajian ICW selama setahun ini memberikan manfaat kepada Anda 
dalam berselancar dan mencari informasi di dunia maya. Dalam edisi akhir tahun ini, 
redaksi masih membahas referensi tentang wanita. Dari dalam negeri, kami 
menghadirkan ulasan situs Carmelia yang menampilkan riwayat para santa dan lacak 
Facebook Wanita Kristen. Simak juga ulasan situs Just Between Us di kolom Jelajah 
Manca dan referensi daftar situs wanita Kristen.  

Bertepatan dengan masa Natal, redaksi menyuguhkan renungan Natal untuk Pembaca 
ICW terkasih. Kiranya, menjadi berkat bagi Anda semua. Sampai jumpa lagi pada tahun 
2012.  

"Selamat Hari Natal 2011 dan Tahun Baru 2012" 

Pemimpin Redaksi ICW, 
Mahardhika Dicky Kurniawan 
< dicky(at)in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Carmelia -- Riwayat Para Santa 

Situs komunitas Katolik ini di salah satu kontennya memuat daftar riwayat para santa, 
tokoh-tokoh wanita yang dihormati oleh gereja Katolik karena teladan iman dan hidup 
mereka. Jika Anda mengeklik pranala di bawah ini, Anda akan terhubung dengan 
halaman yang menampilkan daftar nama para santa. Sampai dengan penulisan ulasan 
ini, sudah ada lima belas nama tokoh yang diulas, sebagian besar disertai gambar diri 
mereka. Anda bisa memilih sebuah nama untuk membaca riwayat hidup, perjalanan 
iman, dan teladan yang berkesan dari tokoh-tokoh tersebut. Artikel-artikel tersebut 
diringkas maupun dirangkum oleh sumber-sumber tepercaya, baik itu dari Tim Carmelia 
selaku pengelola situs maupun para suster biarawati sebagai kontributor.  

Yang menarik dalam ulasan tersebut adalah tokoh-tokoh tidak didominasi dari negara-
negara Eropa Barat. Setidaknya, ada dua nama yang menonjol, yaitu Santa Rafqa 
Boutrossie al-Choubouq al-Rais dan Santa Yosefina Bakhita. Nama pertama adalah 
tokoh wanita Katolik dari Lebanon, sedangkan nama kedua adalah suster berkulit hitam 
yang berasal dari Darfur, Sudan. Hal ini menunjukkan bahwa di negara-negara yang 
komunitas Katoliknya bukanlah mayoritas tetap ada anak-anak Tuhan yang tampil 
sebagai pahlawan iman dan hidupnya layak menjadi teladan. Silakan berkunjung ke 
pranala berikut untuk melihat riwayat mereka selengkapnya. (MDK)  
==> http://www.carmelia.net/?content&view=category&id=49=107&filter=santa Tanggal 
akses: 2 Desember 2011  

  

http://www.carmelia.net/?content&view=category&id=49=107&filter=santa
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Jelajah Manca: Just Between Us 

Situs ini sangat memikat dengan tampilan judul berwarna-warni cerah. Latar belakang 
biru muda memberi sentuhan tenang dan lembut sebagai ciri khas kaum wanita. Situs 
ini dirintis oleh Jill Briscoe sebagai pelayanan nirlaba bagi kaum wanita di seluruh dunia. 
"Encouraging and equipping women for a life of faith", demikianlah slogan situs 
berbahasa Inggris ini.  

Terdapat 9 menu yang bisa Anda pilih di bagian atas. Selain menu "Home" yang 
mengarahkan Anda ke halaman muka situs ini, juga ada "Subscribe" untuk 
berlangganan majalah JBU versi cetak dan "Donate" untuk mendukung program 
"Friends for the Future" dalam pengembangan potensi kaum wanita di seluruh penjuru 
dunia. Anda bisa menilik lebih dalam pelayanan dan produk media khusus bagi wanita 
Kristen dalam "JBU Magazine".  

Situs ini menyediakan bahan-bahan yang bisa diakses secara cuma-cuma. Pilihlah 
menu "Daily Devotions", "Faith", "Hot Topics", "Relationships", atau "Women in Ministry" 
dengan berbagai tampilan kategori. Anda bisa membaca bahan-bahan saat teduh, 
artikel tentang kehidupan rohani, problem sehari-hari, dan relasi, serta topik-topik 
seputar wanita dan pelayanan. Sebagian artikel ditulis oleh para istri pendeta dan kaum 
wanita yang terlibat dalam kepemimpinan gereja.  

Secara umum, "Just Between Us" menyediakan bahan-bahan praktis bagi para wanita 
Kristen. Silakan kunjungi "link" di bawah ini dan menjelajahi berbagai fitur lain, termasuk 
buletin bulanan dan bahan renungan mingguan secara gratis. (MDK)  

=> http://www.justbetweenus.org/ Tanggal akses: 18 November 2011  

Referensi 

DAFTAR SITUS WANITA KRISTEN  

Edisi ICW tentang Wanita: ICW Edisi 1129 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/1129/ > 
ICW Edisi 1128 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/1128/ > 
ICW Edisi 1071 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/1071/ > 
ICW Edisi 1022 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/1022/ > 
ICW Edisi 0099 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/099/ >  
ICW Edisi 0057 < http://www.sabda.org/publikasi/icw/057/ >  

Situs-situs yang pernah diulas di ICW  

1. Situs Wanita Kristen dalam bahasa Indonesia:  
1. Wanita Kristen  

<http://wanita.sabda.org/>  

http://www.justbetweenus.org/
http://www.sabda.org/publikasi/icw/1129/
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2. Kumpulan Artikel Wanita di e-Artikel 
<http://artikel.sabda.org/wanita>  

3. Wikipedia -- Kategori Wanita dalam Alkitab 
<http://id.wikipedia.org/wiki/Kategori:Wanita_dalam_Alkitab>  

4. Diskusi Seputar Wanita di In-Christ 
<http://www.in-christ.net/forum/index.php?board=34>  

5. Grup Facebook Wanita Kristen 
<http://www.facebook.com/groups/wanita.kristen/>  

2. Situs Wanita Kristen dalam bahasa Inggris:  
1. ILME  

<http://psalm121.ca/womgle.html>  
2. The Christian Women  

<http://www.thechristianwoman.com/>  
3. Christian Women Today 

<http://powertochange.com/experience/women/>  
4. SpiritLed Woman 

<http://www.charismamag.com/index.php/spiritled-woman/>  
5. Christianity Today - Women  

<http://www.kyria.com/>  
6. Creative Ladies Ministries  

<http://www.Juliabettencourt.com/>  
7. Web Women of the Wo 

<http://www.entourages.com/barbs/webwomen.html>  
8. Priceless Women  

<http://www.pricelesswoman.com/>  

Situs-situs lainnya:  

1. Women in Christ  
<http://www.womeninchrist.org/>  

2. Gods Word to Women  
<http://www.godswordtowomen.org/links.htm>  

3. A Virtuous Woman  
<http://www.avirtuouswoman.org/>  

4. Christian Single Woman  
<http://www.christian-single-woman.com/>  

5. Christian Woman Online  
<http://christianwomenonline.net/>  

6. Our Church  
<http://www.ourchurch.com/view/?pageID=155385>  

7. Christian Books for Women 
<http://www.christian-books-for-women.com/index.html>  
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Renungan Natal: Melewatkan Berita Utama 

“  "Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan: 
Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari, kami menyanyikan kidung duka, 

tetapi kamu tidak menangis."  ”  
—(Lukas 7:32)— 

Pada suatu hari di bulan Desember 1903 di Kitty Hawk, North Carolina, AS, Orville dan 
Wilbur Wright, setelah sejumlah kegagalan dalam menerbangkan mesin yang lebih 
berat daripada udara, berhasil membuat sejarah yang menakjubkan. Mereka mencapai 
sesuatu yang belum pernah dilakukan manusia sebelumnya. Karena kegirangan, 
mereka mengirim sebuah telegram kepada adik mereka, Katherine: "Kami telah benar-
benar terbang setinggi sekitar 260 meter. Kami akan pulang untuk merayakan Natal."  

Katherine yang sangat kegirangan berlari menuju kantor surat kabar setempat dan 
menyodorkan telegram itu -- berita terbesar di abad itu -- ke tangan editor. Setelah 
membacanya, sang editor tersenyum dan berkata, "Ya, ya, ya! Sungguh menyenangkan 
anak-anak itu akan pulang untuk merayakan Natal."  

Saya bertanya-tanya betapa seringnya kita melewatkan berita utama ketika Allah 
sedang bekerja di tengah-tengah kita. Orang-orang saleh pada zaman Kristus, yang 
sebenarnya menanti-nantikan kedatangan-Nya sebagai Sang Mesias, gagal total untuk 
mengenali-Nya -- dan secara ironis telah menyalibkan-Nya -- karena Dia tidak datang 
dan tidak berkarya dengan cara yang mereka harapkan.  

Sungguh tragis jika banyak orang pada masa kini juga melewatkan berita utama 
peristiwa Natal. Berita utama dari kelahiran Yesus Kristus, Anak Allah yang Hidup, yang 
mengenakan busana luar berupa daging manusia, melangkah keluar dari "istana gading 
di surga" untuk menyamakan diri-Nya dengan umat manusia yang terhilang. Dia datang 
ke dunia untuk mati dalam penyaliban Romawi yang kejam demi membayar hukuman 
atas dosa-dosa Anda dan saya sehingga kita dapat diampuni secara cuma-cuma oleh 
Allah atas semua dosa kita dan menerima anugerah Allah yaitu kehidupan kekal.  

Tidak ada tragedi yang lebih besar seumur hidup daripada melewatkan anugerah Allah 
berupa pengampunan dan kehidupan kekal.  

Apa pun yang Anda lakukan, jangan melewatkan makna dan tujuan peristiwa Natal 
begitu saja. Pastikan Anda menerima anugerah Allah berupa pengampunan dan 
kehidupan kekal sekarang juga.  

Mari berdoa: "Ya Allah, tolonglah aku memahami makna dan tujuan sejati peristiwa 
Natal dan meyakini bahwa aku telah diampuni dan menerima anugerah-Mu, yaitu 
kehidupan kekal. Dengan demikian aku sungguh-sungguh tahu bahwa aku benar-benar 
seorang Kristen dan pengikut sejati Yesus Kristus. Terima kasih telah mendengar dan 
menjawab doaku. Aku bersyukur dalam nama Yesus. Amin." (t/dicky)  

http://alkitab.mobi/?Lukas+7%3A32
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