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ICW 1208/1/2013: Situs Perdamaian Dunia 
(I)  
 

Salam Kasih  

Shalom, 

Apa rencana Anda di tahun yang baru ini? Saya percaya Anda memiliki harapan yang 
lebih baik di tahun ini daripada tahun sebelumnya. Untuk mengawali tahun ini, ICW 
mengusung tema Perdamaian Dunia. Hari perdamaian dunia diperingati setiap tanggal 
1 Januari. Berbeda dengan edisi sebelumnya, dalam edisi kali ini kita mengulas tentang 
situs yang memiliki tujuan untuk kerukunan. Baik itu kerukunan bangsa maupun 
kerukunan antarnegara di dunia. Meskipun situs yang kita ulas bukan situs Kristen, 
tetapi kita bisa melihat bahwa Tuhan juga tetap bekerja untuk perdamaian melalui 
orang-orang yang Dia pilih. Kita sebagai orang Kristen juga bisa melihat bahwa 
kerukunan maupun perdamaian tidak hanya diinginkan orang Kristen saja, tetapi semua 
orang di dunia. Kita juga belajar untuk hidup berdampingan dengan sesama kita. 
Kiranya sajian kami menjadi berkat bagi Anda. Tuhan memberkati.  

Selamat berselancar.  

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

  

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

Jika Anda senang mencari sumber-sumber tentang "perdamaian", tidak ada salahnya 
jika Anda mengunjungi situs perisai.net. Situs yang berada di bawah naungan Lembaga 
Magen Avraham ini menyajikan berita-berita seputar keagamaan yang aktual dan 
dirangkum dari berbagai sumber, baik dari dalam maupun luar negeri. Berita-berita 
tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori. Selain informasi, kita juga dapat 
menikmati bahan-bahan lain seperti artikel seputar teologi, ensiklopedia, Alkitab, dan 
ulasan lagu serta buku Kristen. Menariknya lagi, situs ini juga menyajikan fasilitas yang 
membuat kita dapat berinteraksi satu sama lain. Karena, situs ini menyediakan forum 
diskusi, konseling, doa, dan forum kirim tulisan yang memudahkan kita untuk berbagi 
artikel dan informasi kepada orang lain.  

Situs yang lahir pada tahun 2008 ini memiliki sistem navigasi yang baik sehingga 
pengunjung tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan pencarian. Selain 
terintegrasi dengan Facebook dan Twitter, kita juga dapat menjadi anggota situs 
dengan mendaftar melalui e-mail sehingga kita mendapatkan fasilitas tambahan yang 
dapat kita nikmati. Mengunjungi situs perisai.net sebagai wujud semangat Anda pada 
Hari Perdamaian Dunia merupakan langkah yang tepat. Tunggu apa lagi, selamat 
berselancar. Tuhan Yesus memberkati. (Doni K.)  
 

==> http://www.perisai.net  
Tanggal akses: 12 Desember 2012  

  

http://www.perisai.net/
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Jelajah Manca: United Nation 

Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations) merupakan organisasi internasional yang 
didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 (setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2) oleh 
51 negara di dunia. PBB dipimpin oleh Sekretaris Jenderal dan anggotanya sekarang 
berjumlah 193 negara, termasuk Indonesia. Dalam situsnya yang menggunakan lima 
bahasa resmi dalam PBB ( Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia dan Spanyol), Anda 
dapat menemukan berbagai informasi yang terkait dengan organisasi PBB, mulai dari 
Sejarah, Kegiatan, Struktur dan Organisasi, Piagam PBB, negara-negara anggota, 
hingga ke kalender kegiatan serta pertanyaan- pertanyaan yang sering dikemukakan 
seputar organisasi ini. PBB juga memiliki jaringan media sosial seperti Facebook, 
Twitter, YouTube, foto-foto dalam Flickr, Google+, Pinterest, dan Tumblr, serta 
beberapa publikasi yang terkait dengan kegiatannya.  

Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak mengenai kiprah organisasi terbesar di dunia 
ini, kunjungi saja situs mereka di www.un.org dan temukan berbagai fakta tentang PBB 
yang tidak dapat Anda temukan di tempat lain. (N. Risanti)  

=> http://un.org  
Tanggal akses: 10 Desember 2012  
 
 

  

http://un.org/


ICW 2013 
 

9 
 

Artikel: Harapan yang Tak Pernah Hilang 

Sebuah harapan adalah awal dari setiap hal baik dalam hidup kita. Harapan selalu 
membantu memberikan rasa percaya untuk mendapatkan yang terbaik, bahkan dalam 
menghadapi keadaan terburuk sekalipun. Bagi kita, orang yang percaya kepada Kristus, 
harapan jauh lebih dari sekadar keinginan, kerinduan, atau pandangan positif, hal itu 
didasarkan pada janji-janji Allah yang ditemukan dalam firman-Nya.  

Kita dapat memiliki harapan dalam hidup, tidak peduli apa yang mengelilingi dan terjadi 
di sekeliling kita karena kita melayani Allah yang perkasa yang peduli, Allah yang tahu 
nama kita (Yesaya 45:3), Allah yang memahami keinginan hati kita (1 Tawarikh 28:9), 
dan Allah yang tahu siapa kita, bahkan sebelum kita dibentuk dalam rahim ibu (Yeremia 
1:5).  

Mungkin Anda sedang menghadapi tantangan ataupun kemunduran dalam pekerjaan, 
atau mungkin dalam hubungan dengan orang yang Anda kasihi. Mungkin Anda sedang 
berjuang secara finansial atau tekanan hidup yang besar sedang menimpa Anda. Jika 
itu sedang terjadi pada Anda, JANGAN TAKUT SAUDARAKU... selalu ada harapan! 
Allah SELALU ada untuk Anda, DIA tidak akan berpaling dari Anda, bahkan untuk 
sedetik pun! Sumber daya-Nya tak terbatas, kekuasaan dan cinta kasih-Nya tidak 
mengenal batas. Tuhan ada di pihak Anda. Jangan biarkan musuh, Iblis, pikiran Anda 
sendiri atau orang lain, memberi tahu Anda sesuatu yang berbeda, yang ingin 
menjauhkan harapan hidup dari Anda. Ingat, jangan pernah menyerah! Lihatlah kepada 
Allah dan harapkan mukjizat, tetaplah berpengharapan!  

Saya berdoa agar pengharapan menjadi nyata di dalam Anda. Allah adalah Allah yang 
Maha segalanya. Dia tidak memiliki kekurangan apa pun. Dia selalu memiliki solusi bagi 
setiap persoalan kita. Allah siap untuk berbicara kepada Anda, untuk mendukung Anda, 
dan menyelamatkan Anda.  

Di mana harapan Anda hari ini? Apakah dalam seseorang? Dalam kemampuan Anda 
sendiri? Dalam pekerjaan Anda? Bangkitkan dan bangunlah harapan Anda hanya pada 
Yesus saja. Siapa yang berpengharapan di dalam Tuhan dan percaya di dalam Dia 
tidak akan pernah kecewa. Yesus adalah satu- satunya harapan kita yang tak akan 
pernah hilang.  

Serahkanlah kuatirmu kepada TUHAN, maka Ia akan memelihara engkau! (Mazmur 
55:23a)  

 
 
 
 
 
 
 

http://alkitab.mobi/?Yesaya+45%3A3
http://alkitab.mobi/?1+Tawarikh+28%3A9
http://alkitab.mobi/?Yeremia+1%3A5
http://alkitab.mobi/?Yeremia+1%3A5
http://alkitab.mobi/?Mazmur+55%3A23a
http://alkitab.mobi/?Mazmur+55%3A23a
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Diambil dari:  
 
Nama situs : Renungan Harian Kristen  

Alamat URL 
: http://renungan-harian-ungkim.blogspot.com/2012/01/harapan-yang-
tak-pernah-hilang.html  

Penulis artikel : Wungkim  

Tanggal akses : 14 Desember 2012  

 

  

http://renungan-harian-ungkim.blogspot.com/2012/01/harapan-yang-tak-pernah-hilang.html
http://renungan-harian-ungkim.blogspot.com/2012/01/harapan-yang-tak-pernah-hilang.html
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ICW 1209/1/2013: Situs Perdamaian Dunia 
(II)  
Salam Kasih  

Shalom, 

"... buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang 
mengadakan damai." (Yakobus 3:8)  

Tanggal 25 Januari 2013 merupakan hari yang istimewa bagi publikasi ICW. Karena 
pada hari tersebut, ICW berulang tahun yang ke-14. Sungguh luar biasa penyertaan 
Tuhan selama 14 tahun dalam penerbitan publikasi ini. Kami berharap bisa menjadi 
lebih baik lagi, sehingga pelanggan bisa mendapatkan manfaat dan berkat yang lebih 
banyak lagi. Kami juga akan membagikan berkat melalui renungan yang kami tampilkan 
dalam edisi ini, tentang janji penyertaan Tuhan bagi orang percaya.  

Dalam edisi ulang tahun ini, kami juga menyisipkan beberapa ulasan situs yang 
memiliki tema mengenai Perdamaian Dunia. Banyak sekali artikel yang menyerukan 
mengenai perdamaian, namun hanya sedikit situs yang khusus bertemakan perdamaian 
dalam bahasa Indonesia. Selain menyajikan ulasan situs, kami juga memberikan tip dan 
ucapan selamat ulang tahun, serta pesan kesan dari staf redaksi ICW. 
Kiranya sajian kami menjadi inspirasi bagi Anda. Tuhan memberkati.  

Selamat berselancar.  

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

  

http://alkitab.mobi/?Yakobus+3%3A8
http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian TNI 

Negara Indonesia turut ambil bagian dan berperan aktif dalam mendukung misi 
perdamaian dunia melalui penyelenggaraan kegiatan pembekalan, pelatihan, dan 
pendidikan, serta pertukaran informasi dalam rangka meningkatkan SDM personel 
Tentara Nasional Indonesia. Hal tersebut dijadikan sebagai misi dari situs Pusat Misi 
Pemeliharaan Perdamaian Tentara Nasional Indonesia (PMPP TNI). Situs ini banyak 
menyajikan informasi tentang peran serta TNI dalam membantu perdamaian dunia. 
Juga informasi-informasi tentang keberhasilan maupun kondisi pasukan perdamaian 
Indonesia yang dikirimkan ke daerah konflik. Informasi berita yang disampaikan dalam 
situs ini merupakan informasi terkini sehingga pengunjung tidak ketinggalan berita. 
Selain berisi informasi, situs ini juga memiliki artikel-artikel yang menarik untuk 
menambah pengetahuan kita. Kotak pencarian yang ada dalam situs ini juga membantu 
memudahkan para pengunjung untuk mencari informasi yang dibutuhkan. Situs PMPP 
TNI ini juga terhubung dengan situs lain, di antaranya situs PBB, Kementerian Luar 
Negeri, Kementerian Pertahanan, dan Mabes TNI. Sayangnya, situs ini terasa sangat 
berat ketika dibuka karena banyak memuat gambar dan foto. Jika Anda tertarik, Anda 
bisa mengunjungi situs PMPP TNI. (GNG)  
 

==> http://www.pkc-indonesia.com  
Tanggal akses: 12 Desember 2012  

  

http://www.pkc-indonesia.com/
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Jelajah Manca: ASEAN 

ASEAN adalah persatuan negara-negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara, yang 
berdiri pada tanggal 8 Agustus 1967 di Bangkok. Organisasi ini terdiri dari Indonesia, 
Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, 
dan Kamboja. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama antara negara- 
negara di Asia Tenggara dalam bidang Politik dan Keamanan, Ekonomi dan Sosial 
Budaya.  

Dalam situs ini, kita bisa mendapatkan informasi tentang latar belakang, susunan, dan 
tujuan ASEAN. Kemudian, kita dapat mengetahui berita terbaru, kalender jadwal 
pertemuan, dan acara-acara yang akan datang. Selain itu, kita dapat menemukan 
bahan-bahan berupa arsip, publikasi, galeri foto, dan video kegiatan ASEAN. Terdapat 
juga informasi kesempatan lowongan kerja dan beasiswa. Situs ini juga memiliki link ke 
akun ASEAN di Facebook, Twitter, Scribd, Flickr, Google+, dan Youtube. Untuk 
menggali informasi yang lebih dalam tentang ASEAN, silakan kunjungi situs di bawah 
ini. (Yusak)  

=> http://www.asean.org  
Tanggal akses: 11 Desember 2012  

  

http://www.asean.org/
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Referensi 

SITUS PERDAMAIAN DUNIA  

1. The World Peace Prayer Society < http://www.worldpeace.org >.  
o The Elders < http://www.theelders.org/ >.  
o Non Aligned Movement < http://www.nam.gov.za/ >.  

  

http://www.worldpeace.org/
http://www.theelders.org/
http://www.nam.gov.za/


ICW 2013 
 

15 
 

Ucapan Selamat Ulang Tahun 

Ulang tahun merupakan peristiwa yang istimewa, terlebih untuk ICW yang saat ini telah 
berusia 14 tahun. Untuk mengabadikan peristiwa penting tersebut, kami akan 
menampilkan ucapan selamat ulang tahun dan kesan dari staf redaksi. Berikut ini 
adalah beberapa ucapan selamat dan kesan pesan untuk publikasi ICW.  

Gunung Yudi Pamungkas (Pemimpin Redaksi)  

"Banyak pelajaran dan tantangan yang saya dapat ketika harus menyiapkan penerbitan 
dari setiap edisi publikasi ICW ini. Tetapi tangan Tuhan tidak kurang panjang, sehingga 
kami senantiasa ditolong oleh Tuhan dan semua edisi bisa diselesaikan. Kiranya 
publikasi ICW ini bisa menjadi berkat bagi semua orang dan pelanggan ICW khususnya. 
Selamat Ulang Tahun yang ke-14 ICW."  

Lusia Ratih (Staf Redaksi)  

"Bulan Januari ini merupakan bulan yang istimewa bagi publikasi ICW karena pada 
tanggal 25 Januari 2013, publikasi ICW genap berusia 14 tahun. Kami berharap di usia 
ini, ICW dapat menjadi lebih baik dalam menyediakan artikel-artikel, sehingga para 
pelanggan mendapatkan manfaat dan berkat yang lebih lagi.  

Kami juga mengucap syukur kepada Tuhan karena hanya dengan penyertaan 
Tuhanlah, ICW dapat mencapai usianya yang sekarang ini dan dapat terus menjadi 
bagian dari pelayanan YLSA dalam dunia maya.  

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih atas dukungan dan doa dari para 
pelanggan terkasih, yang sungguh membuat redaksi semakin giat dalam menjalankan 
pelayanan ini, sehingga nama Tuhan akan semakin dimuliakan. Terpujilah Tuhan."  

Kusuma Negara (Staf Redaksi)  

"Dunia internet merupakan dunia yang sangat dinamis. ICW pun harus terus mengikuti 
perkembangan internet supaya tidak tertinggal dan dapat terus dipakai Tuhan bagi alat 
kerajaan-Nya, khususnya bagi dunia teknologi informasi di Indonesia. Selamat ulang 
tahun untuk ICW yang ke-14."  

Davida Welni Dana (Editor)  

"Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus karena bisa menjadi bagian dari pelayanan 
Publikasi ICW. Meskipun bahan dalam dunia internet itu melimpah, namun masih 
banyak pula penjelajah dunia maya yang tidak dapat menemukan situs-situs yang pas 
dengan kebutuhan mereka. Kehadiran ICW bisa menjadi salah satu panduan untuk 
dapat memilih dan menemukan situs-situs yang tepat, khususnya kebutuhan akan situs-
situs Kristen. Saya ucapkan selamat ulang tahun yang ke-14 kepada ICW. Untuk 
seluruh tim redaksi, ayo semangat! Jangan lelah melayani Tuhan melalui setiap 
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informasi yang Anda bagikan kepada para Pembaca. Kiranya menjadi kemuliaan bagi 
nama Tuhan."  

Berlin Berlian (Editor)  

"Banyak informasi yang saat ini disampaikan dan diakses melalui internet. Internet 
sudah digunakan secara luas, baik untuk tujuan yang membangun ataupun untuk 
maksud yang kurang membangun. Semoga di ulang tahun yang ke-14 ini, ICW terus 
bisa berdiri di pihak yang membangun di dunia internet, dengan menyajikan informasi-
informasi yang bermanfaat untuk kebaikan bersama. Kiranya Tuhan terus menyertai 
pelayanan ICW. Happy B'Day ICW."  

Santi Titik Lestari (Editor)  

"Teknologi terus berkembang dan informasi selalu bertambah. Harapan saya, ICW 
dapat semakin maju dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi Tuhan dan 
seluruh masyarakat Kristen Indonesia, khususnya. Selamat ulang tahun untuk ICW 
yang ke-14, kiranya publikasi ICW dapat terus menjadi bagian dalam perluasan 
Kerajaan Allah. Amin."  
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Renungan: Janji Penyertaan Tuhan bagi Orang Percaya 

Baca: Roma 15:1-13  

"Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 
28:20b  

Janji penyertaan Yesus kepada murid-murid-Nya berlaku juga bagi semua orang 
Kristen karena kita adalah pengikut-Nya juga. Tetapi, banyak yang masih ragu-ragu, tak 
memercayai janji Tuhan. Murid-murid Yesus pun yang waktu itu bersama-sama dengan 
Dia banyak yang ragu-ragu. Oleh karena itu, Yesus kembali meyakinkan mereka: 
"Kepada-Ku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, 
jadikanlah semua bangsa muridKu dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak 
dan Roh Kudus ...." (Matius 28:18-19)  

Kita sering kali takut dan khawatir karena merasa tidak mampu berbuat apa-apa. Tuhan 
mengingatkan bahwa Dia adalah Imanuel: senantiasa menyertai kita. Segala kuasa di 
sorga dan di bumi di tangan-Nya, tidak perlu diragukan lagi! Bila nama Yesus kita sebut, 
kuasa-Nya bekerja atas kita. Kebutuhan materi pun diperhatikan dan dicukupkan-Nya: 
"Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada 
padamu. Karena Allah telah berfirman: 'Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau 
dan Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau.'" (Ibrani 13:5)  

Awalnya, ketika Musa diutus Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari negeri 
perbudakan (Mesir), ia diliputi keraguan dan kegentaran. Tetapi, Tuhan berkata, "... 
pergilah, Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau, apa yang harus 
kaukatakan." (Keluaran 4:12) Janji penyertaan Tuhan pun terbukti; ketika bangsa Israel 
berdiri di depan Laut Teberau karena dikejar tentara Firaun, Tuhan ada di sana dan 
menolong mereka. Saat itu pula Dia menguatkan Musa, sehingga Musa dapat 
membangkitkan semangat orang Israel: "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah 
keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikan-Nya hari ini kepadamu; sebab orang 
Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya." 
(Keluaran 14:13) Mukjizat pun terjadi, Laut Teberau terbelah! Dalam menghadapi badai 
apa pun tetaplah tenang, Tuhan tak akan membiarkan kita tenggelam dalam lautan 
penderitaan.  

"Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan 
manusia terhadap aku?" (Ibrani 13:6)  

Diambil dari:  
 
Nama situs : Renungan Harian Air Hidup  

Alamat URL 
:http://www.airhidupblog.blogspot.com/2010/08/janji-penyertaan-tuhan-
bagi-orang.html  

Tanggal akses : 4 Januari 2013  

http://alkitab.mobi/?Roma+15%3A1-13
http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A20b
http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A20b
http://alkitab.mobi/?Matius+28%3A18-19
http://alkitab.mobi/?Ibrani+13%3A5
http://alkitab.mobi/?Keluaran+4%3A12
http://alkitab.mobi/?Keluaran+14%3A13
http://alkitab.mobi/?Ibrani+13%3A6
http://www.airhidupblog.blogspot.com/2010/08/janji-penyertaan-tuhan-bagi-orang.html
http://www.airhidupblog.blogspot.com/2010/08/janji-penyertaan-tuhan-bagi-orang.html


ICW 2013 
 

18 
 

Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Februari 2013 adalah Situs Pujian.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Pujian, silakan kirimkan info atau 
ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang sehubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi ICW 
< icw(at)sabda.org >.  
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Tips: Menjaga Kesehatan Mata Saat Bekerja dengan 
Komputer 

Mata merupakan salah satu bagian tubuh kita yang sering kita gunakan untuk bekerja, 
terutama saat kita bekerja dengan menggunakan komputer. Akan tetapi, sering kita 
mengesampingkan hal-hal yang perlu dilakukan agar mata kita tetap sehat. Sehingga, 
ketika mata kita terasa pedih, lelah, dan memerah, kita baru menyadari bahwa mata 
juga memerlukan perhatian yang khusus. Apabila hal itu dibiarkan terus-menerus, bisa 
mengakibatkan kerusakan pada mata.  

Ada beberapa tip yang bisa kita gunakan agar mata kita tetap sehat, meskipun kita 
bekerja di depan komputer cukup lama. Berikut ini adalah tip-tip yang bisa kita terapkan:  

1. Jaga jarak pandang Anda ke monitor (sekitar 50 cm), dan gunakan meja dan 
kursi yang nyaman.  

2. Sebaiknya, gunakan monitor LCD dan pengaturan cahaya yang sesuai dengan 
kenyamanan mata Anda.  

3. Periksakan mata Anda dengan teratur, pakailah kacamata antiradiasi apabila 
diperlukan.  

4. Perhatikan sirkulasi udara dan gunakan cahaya ruangan yang cukup.  

5. Sering berkedip agar mata tidak terlalu kering, serta tidak cepat lelah dan tegang.  

6. Makan, minum, dan konsumsilah tambahan vitamin/mineral secara teratur.  

7. Tidurlah 6 -- 8 jam sehari dan istirahatkan mata Anda sejenak, minimal 5 menit 
setiap 1 jam.  

8. Sediakan waktu Anda untuk olahraga secara teratur agar kondisi tetap bugar.  

9. Cucilah mata dan muka dengan air dingin untuk membantu membuat mata dan 
wajah Anda menjadi rileks dan kembali segar, serta mengurangi ketegangan 
mata akibat lelah.  

Semoga tip ini berguna bagi Anda. Selamat berkarya.  
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Diambil dan disunting dari:  

Nama situs : Ini Caraku  

Alamat URL 
: http://www.inicaraku.com/cara-menjaga-kesehatan-mata-saat-
bekerja-di-depan-komputer.html  

Judul asli artikel : Cara Menjaga Kesehatan Mata Saat Bekerja di Depan Komputer  

Penulis artikel : Tidak dicantumkan  

Tanggal akses : 4 Januari 2013  

 

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

  

http://www.inicaraku.com/cara-menjaga-kesehatan-mata-saat-bekerja-di-depan-komputer.html
http://www.inicaraku.com/cara-menjaga-kesehatan-mata-saat-bekerja-di-depan-komputer.html
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ICW 1210/1/2013: Situs Pujian (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 

"Pujilah Dia karena segala keperkasaan-Nya, pujilah Dia sesuai dengan kebesaran-Nya 
yang hebat!" (Mazmur 150:2)  

Dalam kutipan ayat di atas, sang pemazmur mengajak kita untuk memuji Tuhan karena 
Allah kita itu perkasa dan besar. Ya, kehidupan anak-anak Tuhan harus selalu penuh 
dengan puji-pujian kepada-Nya karena Allah memang layak untuk dipuji-puji.  

Sehubungan dengan puji-pujian kepada Allah, pada edisi bulan Februari ini, ICW 
mengusung tema tentang situs pujian. Ada situs dalam dan luar negeri yang bisa Anda 
kunjungi untuk mendapatkan referensi seputar pujian Kristen. Selain itu, kami juga 
mengajak Pembaca sekalian untuk menyimak artikel tentang Fanny J Crosby, seorang 
penulis himne dan penyair wanita. Kiranya seluruh sajian ICW kali ini menjadi berkat 
dan informasi yang bermanfaat bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati.  

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

  

http://alkitab.mobi/?Mazmur+150%3A2
http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Top Kidung 

Pernahkah Anda merasa kesulitan mencari bahan-bahan tentang nyanyian/kidung di 
internet? Meskipun internet mempermudah kita mencari segala hal yang kita inginkan, 
kita perlu mengetahui sumber- sumber tepercaya untuk mendapatkan bahan yang 
berkualitas. Situs Kidung.co menjadi salah satu situs tepercaya yang memuat sumber-
sumber bahan berkualitas, seperti kumpulan nyanyian himne (Kidung Jemaat, 
Nyanyikanlah Kidung Baru, Pelengkap Kidung Jemaat, Kidung Persekutuan Reformed 
Injili, dll.), artikel, tokoh musisi Kristen, aplikasi kidung, dll..  

Ketika berkunjung ke situs ini, Anda akan diperkaya dengan referensi situs yang 
memuat bahan-bahan seputar kidung dan puji-pujian Kristen. Jangan lewatkan pula 
kesempatan untuk berinteraksi dengan komunitas- komunitas Kristen yang sudah 
dihimpun dalam komunitas Kidung.co. Telusuri lebih jauh situs kidung.co sekarang juga! 
(Santi T.)  
 

==>http://kidung.co  
Tanggal akses: 15 Januari 2013  

  

http://kidung.co/


ICW 2013 
 

23 
 

Jelajah Manca: All Worship 

Ingin mendengar musik penyembahan Kristiani secara gratis di internet? Nah, 
AllWorship.com mungkin dapat menjadi salah satu situs yang Anda tuju. Mengudara di 
internet sejak Februari 2004, AllWorship.com merupakan stasiun radio musik Kristiani 
yang berpusat di Amerika Serikat, yang menyediakan musik-musik penyembahan 
komersial secara gratis kepada pendengarnya, hampir di dua ratus negara di seluruh 
dunia. Situs yang bertujuan untuk menyebarkan firman Tuhan setiap hari melalui musik 
ini, menyediakan empat jenis pilihan musik untuk didengarkan: musik penyembahan 
kontemporer, pujian dan penyembahan, musik instrumentalia, dan musik berbahasa 
Spanyol. Pelayanan mereka dilakukan dengan misi untuk memperkuat iman orang 
percaya dan membawa orang-orang untuk percaya kepada-Nya, melalui kekuatan 
musik penyembahan.  

Beroperasi dengan didukung donasi dari para donatur dan pendengarnya, 
Allworship.com tidak hanya menyediakan layanan musik penyembahan. Terdapat pula 
renungan inspiratif Kristiani (Inspirational Email Messages) yang dikirimkan secara 
berkala seminggu sekali melalui email kepada para pelanggannya. Situs ini juga 
memiliki Blog yang berisi berbagai tulisan bertema Kristiani, serta link kepada seniman-
seniman musik Kristiani yang mungkin Anda sukai, seperti Don Moen, Amy Grant, 
Michael W. Smith, Petra, atau Hillsong London untuk dapat diakses. AllWorship.com 
hanya tersedia dalam layanan berbahasa Inggris. Silakan kunjungi situs ini untuk 
melihat lebih lanjut bahan-bahan lain yang mereka sediakan. (N. Risanti)  

=> http://www.AllWorship.com 
Tanggal akses: 4 Januari 2013  

  

http://www.allworship.com/
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Artikel: Wajah Sang Juru Selamat 

Kisah hidup Fanny J. Crosby (1820-1915)  

Fanny J Crosby merupakan seorang penulis himne dan penyair wanita. Karyanya lebih 
dari 8000 lagu yang sampai sekarang masih dinyanyikan dengan penuh semangat. 
Sebagian karyanya antara lain "Blessed Assurance" ('Ku Berbahagia, KJ 392), "Safe in 
the Arms of Jesus" (Selamat di Tangan Yesus, KJ 388), "Pass Me Not, O Gentle 
Saviour" (Mampirlah, Dengar Doaku, KJ 26), dan "Jesus, dan Keep Me Near the Cross" 
(Pada Kaki SalibMu, KJ 368). Setiap lagu yang diciptakannya merupakan bukti 
kecintaannya terhadap Yesus.  

Masa Kecil  

Fanny dilahirkan pada 24 Maret 1820 dari pasangan John dan Mercy Crosby. Pada 
bulan Mei 1820, ketika masih berusia 6 minggu, ia terkena demam dan matanya agak 
terganggu. Dokternya di Putnam County, New York, kota tempat ia tinggal, sedang 
keluar kota. Saat itu, ada seseorang yang mengaku sebagai dokter, salah memberikan 
pengobatan kepadanya dan ia tak bisa melihat lagi. Orang itu lari meninggalkan kota 
karena panik.  

Orang tua Fanny adalah orang Kristen yang taat. Mereka membesarkan Fanny menjadi 
anak mandiri. Orang yang memunyai pengaruh kuat pada masa kanak-kanak Fanny 
adalah neneknya. Sebagai wanita yang cerdas dan sabar, ia sering mengajak Fanny 
berjalan-jalan di alam terbuka, menceritakan setiap kuntum bunga dan daun-daun 
secara sangat rinci dan Fanny mempelajarinya dengan sentuhan-sentuhan jarinya. Ia 
pula yang memperkenalkan Fanny pada karya-karya sastra dan puisi. Dan, yang 
terpenting, ia membacakan cerita-cerita dari Alkitab setiap hari.  

Walaupun mendapat pendidikan dengan penuh perhatian, kehausan Fanny akan 
pengetahuan tak pernah terpuaskan. Ingatannya sangat luar biasa. Pada usia 10 tahun, 
ia dapat mengingat sebagian besar Perjanjian Baru dan lima kitab Perjanjian Lama. 
Sayangnya, sekolah pada masa itu belum dilengkapi dengan perangkat untuk mengajar 
orang buta, sehingga ia tidak dapat memperoleh pendidikan umum.  

Mulai Bersekolah dan "Mengalami" Tuhan  

Fanny berlutut bersama neneknya dan berdoa, "Tuhan yang Mahabaik, tunjukkan pada 
saya bagaimana saya dapat belajar seperti anak-anak lain." Tak lama kemudian, ibunya 
menyampaikan berita menggembirakan tentang kesempatan untuk masuk ke institut 
bagi orang buta di New York.  

Dalam tahun itu juga, ia menjadi siswi terbaik dan setelah lulus ia menjadi guru di situ. 
Minat utamanya adalah pada puisi dan pada waktu senggang ia menuliskan puisi. 
Ketika Fanny berusia 20 tahun, ia terkenal di New York dan menjadi pembicara yang 
banyak dicari untuk kutipan-kutipan puisi maupun untuk upacara-upacara resmi.  
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Walaupun populer, ia merasakan ada sesuatu yang kurang pada hidupnya. Wabah 
kolera yang hebat, pada tahun 1849, menunjukkan padanya sesuatu yang kurang itu. 
Lebih dari separuh siswa siswi di Institut mati, salah satunya mati di pelukannya. 
Setelah membantu merawat mereka yang sakit selama beberapa bulan, ia hampir 
tertular oleh penyakit itu dan ia mengungsi ke luar kota.  

Kematian teman-teman dekatnya sangat mengguncangkan Fanny. Di lubuk hatinya, ia 
tahu bahwa ia belum siap untuk mati. Pada 20 November 1850, ia berlutut di depan 
mimbar gereja dan memberikan hatinya kepada Yesus. Penulis biografi Basil Miller 
menceritakan kata-katanya: "Untuk pertama kalinya, saya menyadari bahwa saya telah 
mencoba memegang dunia di salah satu tangan dan Tuhan di tangan yang lain." 
Akhirnya, Tuhan yang diperkenalkan oleh neneknya menjadi nyata baginya.  

Mulai Membuat Lagu  

Puisi-pusinya mencerminkan perubahan di hatinya dan lagu-lagu pujian menggantikan 
puisi-puisinya. Ketika ia bertemu dengan komponis Kristen, William Bradbury, pada 
tahun 1864, mereka segera bersahabat. Bradbury membuat lagu-lagu bagi banyak syair 
Fanny; walaupun ia bekerja dengan banyak komponis, kerja sama mereka yang paling 
erat.  

Fanny biasanya menciptakan puluhan lagu di kepalanya sebelum ia mendiktekannya 
pada sekretarisnya, tetapi bagaimana pun ia mencipta, ia selalu menggunakan cara 
yang sama. Ia menyebutkan caranya: "Mungkin cara ini kuno, yaitu selalu memulai 
pekerjaan dengan berdoa. Saya tak pernah menuliskan lagu tanpa meminta pada 
Tuhan untuk menjadi sumber inspirasi saya."  

Ia menerima banyak undangan untuk menjadi pembicara, sehingga ia kewalahan. 
Orang terkenal. Seperti Presiden Polk sering memanggilnya. Dengan memiliki banyak 
teman dan relasi, ia tak pernah merasa kesepian. Pada tahun 1858, Tuhan memberikan 
padanya seorang yang istimewa dalam kehidupannya, yaitu musisi buta Alexander Van 
Alstyne. Mereka menikah selama 44 tahun dan memunyai seorang anak yang 
meninggal pada waktu bayi.  

Pada akhir masa hidupnya, Fanny tetap sibuk seperti biasa, bukan hanya dengan 
menulis lagu. Ia menaruh perhatian pada mereka yang kurang beruntung dan ia bekerja 
sukarela pada pusat pelayanan lokal. Bila ada seseorang yang datang padanya dengan 
pertanyaan atau keperluan, ia selalu menemuinya secara pribadi dan membagikan 
padanya terang firman Allah.  

Semasa hidupnya, tentang kebutaannya, seorang pendeta dengan rasa simpatik 
bertanya kepadanya, "Saya rasa, sungguh membangkitkan belas kasihan. Sang 
Pencipta tidak memberi Anda penglihatan, padahal Ia memberikan banyak karunia lain 
pada Anda."  
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Dengan tangkas Fanny menjawab, "Tahukah Anda, seandainya saat lahir saya bisa 
mengajukan permohonan, saya akan meminta, agar saya dilahirkan buta."  

"Mengapa?" tanya pendeta itu terperanjat.  

"Karena bila saya naik ke surga nanti, wajah pertama yang akan membangkitkan 
sukacita dalam pandangan saya adalah wajah Sang Juru Selamat!"  

Fanny wafat dengan tenang di rumahnya di Bridgeport, Connecticut, pada 12 Februari 
1915. Banyaknya orang yang datang saat pemakamannya merupakan bukti 
pengaruhnya yang luas, yang dimilikinya bagi Tuhan. Kata-kata ini berasal dari salah 
satu lagunya (Saved by Grace) yang menyatakan hal yang paling diharapkannya: "And I 
shall see Him face to face and tell the story –- saved by grace. (Dan, aku akan bertemu 
muka dengan-Nya dan menuturkan kisah -- diselamatkan oleh anugerah.)"  

Diambil dan disunting dari:  
 
Nama situs  : Catatan Mas Wrekso  

Alamat URL  : http://www.oocities.org/sidiknugroho/fanny_crosby.htm  

Penulis artikel : Sidik Nugroho  

Tanggal akses  : 25 Januari 2013  
 

  

http://www.oocities.org/sidiknugroho/fanny_crosby.htm
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ICW 1211/2/2013: Situs Pujian (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 

Pada edisi kedua di bulan Februari ini, ICW masih mengusung tema yang sama, yaitu 
situs Pujian. Dalam edisi kali ini, kami menyajikan ulasan situs dari situs-situs yang 
menyajikan lirik dan akor lagu-lagu penyembahan. Kiranya sajian kami menjadi berkat 
bagi Anda semua. Tuhan memberkati.  

Selamat berselancar.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: GEMA (Gudang Elektronik Musik dan Audio) 

Situs GEMA merupakan situs yang menyediakan bahan pelayanan di bidang musik dan 
semua bahan yang memanfaatkan media audio. Dalam situs GEMA terdapat lebih dari 
1000 lirik lagu Rohani Kristen, artikel seputar Pelayanan Musik Gereja, Tokoh Musik 
Kristen, Sejarah Lagu Kristen, Teknologi Seputar Musik dan Audio, serta berita-berita 
terbaru tentang musik dan audio. Selain seputar musik, situs GEMA juga menyajikan 
resensi film yang berhubungan dengan kehidupan Kristen, tautan untuk radio-radio 
Kristen, dan informasi tautan situs-situs lain yang berkaitan dengan pelayanan musik 
gereja. Menariknya lagi, Anda juga dapat mengunduh secara gratis beberapa bahan 
seperti Audio Alkitab, Audio Konseling Kristen, Audio Khotbah Kristen, dan Audio 
Kepemimpinan Kristen.  

Situs yang dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > ini memiliki sistem 
navigasi yang baik, sehingga pengunjung tidak akan mengalami kesulitan saat 
melakukan penjelajahan. Untuk memudahkan pengunjung yang mungkin tidak 
menguasai bahasa tertentu, GEMA telah menyediakan fasilitas empat pilihan bahasa: 
Bahasa Indonesia, Inggris, Belanda, dan Bahasa Cina. Anda bisa bergabung menjadi 
anggota situs GEMA dengan cara mengeklik "Register" yang berada di ujung kiri atas 
dan mengisi data yang diminta. Selain itu, Anda bisa bergabung di komunitas GEMA 
melalui Facebook GEMA, yang akan menolong Anda untuk berinteraksi dengan 
anggota yang lain. Jadi, tunggu apa lagi, silakan kunjungi situs GEMA dan nikmati 
sensasi gema rohani yang akan memberikan kepuasan bagi Anda. Selamat berkunjung. 
Tuhan Yesus memberkati. (Doni K)  
 

==> http://www.gema.sabda.org  
Tanggal akses: 9 Januari 2013  

  

http://ylsa.org/
http://www.gema.sabda.org/
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Jelajah Manca: Worship Together 

Situs Worship Together dibuat pada tahun 2012. Situs ini hadir untuk memperkenalkan 
lagu-lagu pujian baru dan memberikan kesempatan kepada para pengunjung, untuk 
bertatap muka dalam suatu konser musik atau kegiatan-kegiatan yang melibatkan 
Worship Together. Adapun lagu-lagu baru yang dipublikasikan adalah lagu-lagu dari 
Chris Tomlin, Hillsong UNITED, Matt Maher, dan masih banyak lagi penyanyi lagu 
rohani internasional yang lain.  

Meski terbilang baru, isi yang dimiliki situs ini cukup kaya. Banyak informasi yang 
ditampilkan dalam situs ini, baik informasi tentang lagu, pemimpin pujian, blog, artikel, 
sumber-sumber, tautan, pemahaman Alkitab, dan sebagainya. Melalui situs ini, Anda 
dapat mendengarkan lagu-lagu rohani, mengunduh partitur lagu-lagu rohani yang 
dilengkapi dengan kunci akornya, dan melihat video.  

Bagi Anda yang ingin mengenal para pemimpin pujian (Worship Leader), Anda dapat 
membaca biografi mereka dalam menu Worship Leaders. Ada belasan artikel tentang 
pemimpin pujian internasional yang dapat Anda baca. Penasaran? Segeralah 
mengunjungi situs Worship Together ini dan pastikan Anda terus bersemangat dan 
berkreasi dalam memuji Tuhan. Selamat berselancar! (Setya)  
 

==> http://www.worshiptogether.com/  
Tanggal akses: 8 Januari 2013  

  

http://www.worshiptogether.com/
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2. Situs-situs Pujian dalam Bahasa Inggris  

1. Sing Praise < http://www.singpraise.info/ > 
2. Praise Charts < http://www.praisecharts.com/ > 
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http://pujian.co/
http://www.kidung.com/
http://lembahpujian.com/
http://liriklagurohanikristen.blogspot.com/
http://www.singpraise.info/
http://www.praisecharts.com/
http://www.worshiparchive.com/
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan Maret 2013 adalah Situs Paskah.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Paskah, silakan kirimkan info 
atau ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang berhubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi ICW 
< icw(at)sabda.org >  
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Tips: Mengatasi Flash Disk Tidak Terdeteksi 

Salah satu masalah yang cukup sering terjadi dalam penggunaan USB flash disk adalah 
tidak terdeteksinya perangkat tersebut oleh Windows. Hal ini ditandai dengan tidak 
munculnya ikon "removable hardware" pada system tray. Tanda lainnya adalah tidak 
adanya drive USB flash disk di Windows Explorer.  

Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengatur pendeteksian USB Disk secara 
manual di Windows XP:  

1. Buka menu Add Hardware dengan cara mengeklik [Start]>[Control Panel]>[Add 
Hardware]. Jika menu tersebut belum terlihat, klik [Switch to Classic View] yang 
ada di menu sebelah kiri.  

2. Setelah menu tersebut dipilih, maka akan muncul wisaya yang menuntun pada 
proses pendeteksian hardware, klik [Next].  

3. Sistem selanjutnya akan memeriksa keberadaan hardware baru yang sudah 
tertancap, namun belum terdeteksi. Kalau USB flash disk sudah berhasil dikenali, 
akan muncul salah satu dari hal-hal berikut ini:  
menu autorun, pernyataan bahwa USB flash disk mendukung koneksi USB yang 
lebih cepat, muncul ikon "removable hardware" pada system tray, atau muncul 
drive baru pada Windows Explorer atau My Computer.  

4. Jika salah satu hal tersebut terjadi, pendeteksian tidak perlu diteruskan. Klik 
[Cancel] pada tampilan berikutnya.  

Buatlah shortcut [Add Hardware] di Quick Launch Toolbar. Langkah-langkahnya adalah 
seperti berikut ini:  

1. Buka Control Panel dan ubah tampilannya ke mode "klasik" (switch to Classic 
Mode) seperti langkah 1 di atas.  

2. Seret ikon Add Hardware dan jatuhkan ke Quick Launch Toolbar. Kalau toolbar 
tersebut belum muncul, Anda dapat mengaktifkannya dengan klik kanan pada 
taskbar, klik [Propertis]>[Taskbar]. Kemudian, beri tanda centang pada [Show 
Quick Launch].  

Demikianlah salah satu cara untuk mengatasi flash disk yang tidak terdeteksi. Semoga 
bermanfaat bagi Anda.  
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Diambil dan disunting seperlunya dari:  
 
Nama situs : Anomie Mine  

Alamat URL 
: http://anomiemine.blogspot.com/2009/06/mengatasi-flash-disk-
bermasalah.html  

Penulis : Anomie Mine  

Tanggal akses : 10 Februari 2013  
 

  

http://anomiemine.blogspot.com/2009/06/mengatasi-flash-disk-bermasalah.html
http://anomiemine.blogspot.com/2009/06/mengatasi-flash-disk-bermasalah.html


ICW 2013 
 

34 
 

ICW 1212/3/2013: Situs Paskah (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 

Bulan Maret ini, umat Kristen memasuki masa pra-Paskah yang terus mengingatkan 
kita akan cinta kasih Allah kepada kita, melalui pengurbanan Tuhan Yesus di kayu salib. 
Untuk itu, ICW pada bulan ini mengusung tema Paskah. Kami berharap sajian kami bisa 
menambah wawasan Anda dan membantu Anda dalam menyambut Paskah. Tuhan 
memberkati.  

Selamat berselancar.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Situs Paskah Indonesia 

Situs Paskah Indonesia disediakan bagi Anda yang membutuhkan bahan- bahan 
seputar Paskah. Bahan-bahan yang terdapat dalam situs Paskah ini sudah 
dikategorikan dengan baik, sehingga memudahkan pengunjung untuk menjelajahi situs 
ini. Salah satu situs Yayasan Lembaga SABDA < http://ylsa.org > yang selalu menjadi 
rujukan banyak orang Kristen di Indonesia ini juga memiliki banyak keistimewaan, 
misalnya tersedianya fasilitas saling bertukar pikiran melalui forum diskusi, menulis blog 
pribadi, dan mengirim ucapan dan kartu Paskah. Bagi pengunjung yang akrab dengan 
Facebook dapat pula bergabung dalam komunitas Facebook Paskah < 
http://fb.sabda.org/paskah >. Bagaimana, apakah Anda tertarik untuk mengunjungi situs 
ini? Selamat menjelajahi situs Paskah, Tuhan Yesus memberkati. (Doni. K)  
 

==> http://paskah.sabda.org  
Tanggal akses: 7 Januari 2013  

  

http://ylsa.org/
http://fb.sabda.org/paskah
http://paskah.sabda.org/
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Jelajah Manca: Thoughts About God: Easter 

Di internet, kita bisa menemukan banyak situs yang menyediakan bahan- bahan 
Paskah, baik berbahasa Indonesia maupun yang berbahasa Inggris. Salah satu situs 
manca yang menyediakan tulisan-tulisan yang terkait dengan tema Paskah adalah situs 
"Thoughts about God". Situs ini menyediakan banyak bahan kekristenan dan 
menyediakan satu kolom khusus bertema Paskah. Di dalam halaman khusus Paskah 
ini, Anda dapat menemukan berbagai kategori seperti cerita, artikel, puisi, dan pokok 
doa. Namun, situs ini hanya menampilkan tautan-tautan di setiap halaman kategori. Jika 
Anda ingin membaca artikel dan kedalaman isi dari kategori-kategori yang ada, Anda 
harus mengeklik masing-masing tautan tersebut. Yang menarik dari situs ini adalah 
semua bahan disusun secara terstruktur sehingga Anda dapat membuka tautan yang 
ada dengan mudah dan tepat. Anda juga bisa melayani orang lain melalui situs ini 
dengan cara bergabung menjadi tim doa. Situs ini juga menyediakan fasilitas 
berlangganan renungan yang diterbitkan oleh situs ini. Anda penasaran dengan isinya? 
Segeralah berkunjung ke situs ini. (Setya)  
 

==> http://www.thoughts-about-god.com/easter/  
Tanggal akses: 8 Maret 2013  

  

http://www.thoughts-about-god.com/easter/
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Renungan Paskah: Kuasa Kebangkitan Kristus 

"Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitan-Nya dan persekutuan 
dalam penderitaan-Nya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian-Nya, 
supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati." (Filipi 3:10-11)  

Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hubungan dengan Allah terputus. Keadaan 
rohani manusia yang sebenarnya telah mati dan perlu penebusan atas dosa manusia 
agar hubungan dengan Allah dapat dipulihkan.  

"Semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah." (Roma 
3:23)  

Syukur kepada Allah bahwa Ia telah mengaruniakan anak-Nya yang tunggal, yaitu 
Yesus Kristus, agar kita semua yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan 
beroleh hidup yang kekal (Yohanes 3:16).  

Selain menerima keselamatan dari Kristus, kita juga menerima kuasa kebangkitan-Nya. 
Kuasa kebangkitan-Nyalah yang akan menyembuhkan kita dari sakit penyakit, memberi 
kekuatan kepada yang lemah, memberi jalan keluar atas setiap masalah, mengadakan 
mukjizat dengan menjadikan yang tidak ada menjadi ada, dan mengalahkan setiap 
pekerjaan iblis.  

Bagaimana agar kita dapat hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus?  

1. "Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus 
yang hidup di dalam aku." (Galatia 2:20a)  

Rasul Paulus telah menyalibkan segala keinginan daging dan segala hawa 
nafsunya di dalam dirinya. Walaupun dibesarkan dan hidup sebagai orang 
terpelajar, dan mengetahui serta menguasai banyak hal, tetapi ia menanggalkan 
segala keberadaannya dan membiarkan Kristus menguasai hidupnya. Segala hal 
yang sebelumnya ia anggap berharga, justru dia anggap sampah oleh karena 
pengenalannya akan Kristus. Pengenalan akan Kristus menjadi prioritas utama 
dalam hidupnya sehingga Tuhan memimpin dan menuntun hidupnya, serta 
memakai kehidupan Paulus dengan luar biasa.  

Biarkan Kristus yang hidup dan menjadi raja dalam hidup kita. Singkirkan segala 
keangkuhan dan kesombongan hidup kita agar Kristus dapat menjadi nyata 
dalam hidup kita. Tuhan akan membawa kita masuk ke dalam rencana-Nya yang 
indah, dan memakai kehidupan kita menjadi saksi dan teladan bagi banyak 
orang.  

2. "Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang 
terdapat juga dalam Kristus Yesus." (Filipi 2:5)  

http://alkitab.mobi/?Filipi+3%3A10-11
http://alkitab.mobi/?Roma+3%3A23
http://alkitab.mobi/?Roma+3%3A23
http://alkitab.mobi/?Yohanes+3%3A16
http://alkitab.mobi/?Galatia+2%3A20a
http://alkitab.mobi/?Filipi+2%3A5
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Inilah kunci bagaimana Yesus dapat menanggalkan segala keallahan-Nya untuk 
menjadi manusia, merendahkan diri, rela dihina, direndahkan, disiksa, dan 
bahkan sampai mati di kayu salib yang diperuntukkan bagi orang-orang jahat.  

Keinginan-Nya sebagai manusia dinyatakan-Nya pada saat Ia berdoa di Taman 
Getsemani. Ia berdoa kepada Allah Bapa agar melalukan cawan yang harus 
diminum-Nya. Akan tetapi, Ia juga berdoa supaya bukan kehendak- Nya sendiri 
yang jadi, melainkan kehendak Bapa di surga.  

Hiduplah dalam firman Tuhan dan biarkan Kristus menguasai dan menuntun 
hidup kita. Belajarlah peka terhadap kehendak Bapa dalam hidup kita. Latihlah 
kepekaan dengan lebih banyak lagi membaca dan merenungkan firman Tuhan. 
Dengan begitu, kita akan lebih mengerti lagi pikiran dan perasaan Kristus.  

Cobaan yang begitu berat, perselisihan, pertengkaran, segala kekecewaan, dan 
berbagai masalah dapat diatasi ketika kita memakai pikiran dan perasaan 
Kristus. Kita dapat menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat. Hidup kita 
akan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita juga tidak lagi mementingkan diri 
sendiri saja, tetapi juga memikirkan kepentingan orang lain, sama seperti Kristus 
yang rela berkorban bagi manusia.  

3. "Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan-Nya di bawah kaki-Nya." (1 Korintus 
15:27a)  

Kebangkitan Kristus sekaligus mendeklarasikan bahwa kematian dan maut tidak 
dapat menguasai diri-Nya. Kebangkitan-Nya dari kubur menyatakan bahwa 
Kristus dapat menaklukkan kuasa maut.  

"Aku adalah yang Awal dan yang Akhir, dan yang Hidup. Aku telah mati, namun 
lihatlah, Aku hidup, sampai selama-lamanya dan Aku memegang segala kunci 
maut dan kerajaan maut." (Wahyu 1:17b-18)  

Iblis adalah bapa penipu dan dia akan selalu menipu kita dengan segala tipu 
muslihatnya. Iblis tidak suka jika kita menerima keselamatan dari surga, dan dia 
akan berusaha dengan segala cara untuk dapat menarik kita supaya jatuh 
kembali ke dalam dosa.  

Segala tuduhan yang muncul dari dalam pikiran kita, merupakan salah satu cara 
dari Iblis untuk membuat kita tidak menggunakan kuasa yang telah diberikan 
kepada kita (Kisah Para Rasul 1:8). Iblis akan selalu membuat kita merasa tidak 
layak dan kalah dalam setiap pergumulan kita.  

Jangan mau diperdaya Iblis karena Yesus Kristus telah menang untuk memberi 
kita kemenangan. Cukup satu kali saja karya salib Kristus dan kita menjadi 
menang untuk selamanya.  

http://alkitab.mobi/?1+++++Korintus+15%3A27a
http://alkitab.mobi/?1+++++Korintus+15%3A27a
http://alkitab.mobi/?Wahyu+1%3A17b-18
http://alkitab.mobi/?Kisah+Para+Rasul+1%3A8
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Singkirkan segala keraguan dan tudingan yang muncul dalam pikiran kita, 
yakinlah dan gunakan kuasa yang telah diberikan kepada kita untuk 
mengalahkan musuh sehingga kita dapat berkata, "Hai Iblis, kau tidak berhak lagi 
menganggu hidupku!"  

"Maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut di manakah kemenanganmu? 
Hai maut, di manakah sengatmu?" (1 Korintus 15:54b-55)  

Kebangkitan Kristus memberikan kita keselamatan sekaligus kuasa untuk 
menjalani hidup ini sebagai pemenang. Mari raih kemenangan itu dengan hidup 
berjalan bersama Kristus. Haleluya!  

Diambil dan disunting dari:  

Nama situs : Pelita Hidup  

Alamat URL 
: http://www.pelitahidup.com/2011/04/21/renungan-paskah-kuasa-
kebangkitan-kristus  

Judul artikel : Renungan Paskah: Kuasa Kebangkitan Kristus  

Penulis artikel : Rival Sinjal  

Tanggal akses : 8 Januari 2013  

 

  

http://alkitab.mobi/?1+Korintus+15%3A54b-55
http://www.pelitahidup.com/2011/04/21/renungan-paskah-kuasa-kebangkitan-kristus
http://www.pelitahidup.com/2011/04/21/renungan-paskah-kuasa-kebangkitan-kristus
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ICW 1213/3/2013: Situs Paskah (II)  
Salam Kasih  

Shalom, 

Kebangkitan Kristus selalu mengingatkan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi 
kita. Ia mengasihi kita dengan memberikan nyawa-Nya untuk kita. Apa respons kita 
terhadap tindakan kasih yang sudah Dia lakukan? Allah ingin kita bersaksi tentang 
pengurbanan dan kemenangan-Nya dalam menebus dosa kita. Melalui situs-situs yang 
diulas dalam edisi ini, kami berharap bisa membantu Anda untuk menjadi saksi Kristus.  

Tidak lupa, segenap Redaksi ICW 
mengucapkan, "Selamat memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Biarlah 
Allah memampukan kita untuk semakin mengasihi Dia hari lepas hari."  

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

  

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

Minggu ini, kita merayakan pra-Paskah. Minggu pra-Paskah menjadi momen terbaik 
untuk mengenang penderitaan dan pengurbanan Kristus Yesus, sekaligus sebagai 
persiapan perayaan Paskah. Apakah Anda ingin mendapatkan bahan-bahan bermutu 
seputar topik Paskah? Situs Paskah.co mungkin dapat menjadi pilihan Anda dalam 
mencari bahan-bahan seputar Paskah. Situs Paskah.co merupakan kumpulan bahan 
terbaik pilihan yang akan membantu Anda mendapatkan ide-ide menarik mengenai 
Paskah.  

Bahan-bahan yang ada dalam situs ini terdiri dari artikel, renungan, khotbah, audio 
Alkitab dalam bahasa-bahasa suku, video Paskah, dan masih banyak lagi. Bahan-
bahan tersebut akan melengkapi kebutuhan persiapan Anda dalam menyambut 
Paskah. Selain itu, film Yesus, 95 Himne Paskah, lirik lagu-lagu rohani terpopuler, dan 
komunitas Paskah, bisa Anda dapatkan dalam situs ini. Semua bahan yang ada dalam 
situs ini dapat diakses secara gratis. (Ryan)  
 

==> http://paskah.co  
Tanggal akses: 28 Februari 2013  

  

http://paskah.co/


ICW 2013 
 

42 
 

Jelajah Manca: The Resurrection Of Jesus 

Salah satu pokok dasar iman Kristen yang paling sering diguncang oleh teori-teori dunia 
adalah mengenai kebangkitan Kristus. Jika kita membuka mata dan telinga, di sekitar 
kita bertebaran teori yang berusaha mematahkan kebenaran tentang kebangkitan 
Kristus. Tidak jarang, kita sebagai orang percaya terdiam, bingung, atau bahkan 
terguncang imannya saat menghadapi pertanyaan tersebut. Kali ini, tim ICW 
menemukan halaman The Resurrection of Jesus dalam situs ChristianAnswer.Net yang 
menyediakan jawaban atas pertanyaan- pertanyaan tersebut.  

Dalam halaman tersebut, kita bisa mendapatkan penjelasan yang lengkap dan 
menyeluruh seputar kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Bukan hanya itu, 
situs ini memiliki bagian yang membahas "Enam Isu Skeptis" yang paling sering 
dilontarkan oleh para kritikus iman Kristen. Dalam bagian ini, kita bisa memahami latar 
belakang munculnya isu-isu tersebut dan mendapatkan jawabannya secara alkitabiah 
dan historis.  

Sebagai tambahan, halaman The Resurrection of Jesus ini memiliki fitur untuk 
mengetahui tanggal jatuhnya hari Paskah setiap tahunnya, mulai tahun 1900 -- 2299. 
Fitur ini sangat membantu hamba-hamba Tuhan yang ingin menyusun jadwal atau 
kalender gerejawi beberapa tahun ke depan. Halaman ini sangat cocok bagi Anda yang 
ingin mendapatkan jawaban yang lengkap seputar kematian dan kebangkitan Kristus. 
Kiranya apa yang kami sajikan ini bermanfaat. (Yegar)  
==> http://christiananswers.net/easter.html Tanggal akses: 10 Maret 2013  

  

http://christiananswers.net/easter.html
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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
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13. http://www.everythingeaster.com/ (ICW 1085, 1137)  
14. http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Holidays_and_Observances/Ea

ster/  
15. http://www.dmoz.org/Society/Holidays/Easter/  

  

http://www.everythingeaster.com/
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Holidays_and_Observances/Easter/
http://dir.yahoo.com/Society_and_Culture/Holidays_and_Observances/Easter/
http://www.dmoz.org/Society/Holidays/Easter/
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Renungan: Ia Telah Bangkit 

Ditulis oleh: Sih Ell Mirmaningrum  

Subuh pertama setelah penyaliban, Maria dan beberapa wanita menuju ke makam 
Yesus. Sesampainya di sana, mereka melihat batu penutup makam telah terguling. 
Seketika, mereka berbalik, berlari mendapatkan murid yang lain sambil berteriak, 
"Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana Ia diletakkan."  

Mendengar teriakannya, Petrus dan Yohanes berlari menuju makam, diikuti oleh para 
wanita. Mereka sampai di depan makam dan melihat apa yang dilihat oleh Maria dan 
kawan-kawan subuh tadi. Yohanes sampai lebih dulu. Dari pintu goa, dia hanya melihat 
kain kafan di sana, tanpa mayat-Nya. Petrus, sampai kemudian dan langsung masuk, 
melihat kain kafan dan kain peluh di sana, namun Ia tak ada. Yohanes masuk dan 
melihat yang Petrus lihat, kemudian keduanya pun pulang.  

Maria tidak pulang, tetapi melanjutkan ratapannya. Yesus, Guru yang telah menerima 
dan mengubahnya dari hidup yang lama, tiba-tiba pergi dengan cara yang sangat tragis, 
disalib! Maria terpaku hingga seseorang muncul dan menyapanya.  

"Ibu, mengapa engkau menangis?"  

Dengan hati marah dan sedih dijawabnya, "Guruku hilang dan aku tak tahu di mana 
Dia."  

"Ibu, mengapa engkau menangis dan siapakah yang engkau cari?" Dia bertanya lagi.  

Hati Maria semakin sedih dan marah, jawabnya, "Pak, jika Anda yang mengambil 
mayat-Nya, tolong katakan di mana Bapak meletakkan mayat-Nya agar kami bisa 
mengambilnya!"  

"Maria!" terdengar suara-Nya tegas.  

Maria mendongak, dilihatnya Dia yang dicarinya, ya Dia tidak hilang, tidak mati, namun 
hidup dan menyapanya tegas, "Maria ....!"  

Saudara terkasih, kita sering kali mendengar firman, tetapi mata rohani kita sering 
tertutup oleh banyaknya masalah dalam kehidupan kita. Sama seperti Maria yang 
sebenarnya sudah bertemu dan mendengar suara-Nya. Namun, karena hatinya terlalu 
berduka, suara-Nya tak terdengar.  

Seandainya kita ada di posisi Maria, memunyai banyak masalah, yang perlu kita 
lakukan adalah marilah kita lebih jeli mendengar suara-Nya. Mari berpaling dari 
masalah kita dan semakin memandang ke arah Dia yang sudah bangkit. Karena 
kenyataannya, DIA SUNGGUH TELAH BANGKIT!  
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Kebangkitan-Nya memberi tanggung jawab kepada Maria dan kepada kita.  

"Janganlah engkau memegang Aku, sebab Aku belum pergi kepada Bapa, tetapi 
pergilah kepada saudara-saudara-Ku dan katakanlah kepada mereka, bahwa sekarang 
Aku akan pergi kepada Bapa-Ku dan Bapamu, kepada Allah-Ku dan Allahmu."  

Ia tidak menghendaki kita hanya tertegun menikmati persekutuan kita dengan Dia saja 
tanpa aksi. Ia menghendaki agar kita menjadi saksi kebangkitan-Nya. Seperti Maria, 
mari kita bergegas berlari dan mengabarkan kepada yang lain,  

"Aku telah melihat Tuhan!"  

Mari kita bergegas percaya dan berkata, "Aku telah melihat Dia, aku telah melihat jalan 
keluar dari masalahku, aku tahu bahwa aku tak perlu berputus asa ketika pacarku 
meninggalkanku, tak perlu putus asa ketika bisnis hancur, tak perlu bersusah hati ketika 
penyakit tidak sembuh, karena aku percaya bahwa Yesusku lebih besar dari semua 
masalah dan dukaku, dan aku tahu Dia hidup."  

Selamat Paskah 2013.  
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Topik Bulan Depan 

Topik ICW untuk bulan April 2013 adalah Situs Doa.  

Apabila Anda memiliki informasi atau mengelola Situs Doa, silakan kirimkan info atau 
ulasannya kepada Redaksi ICW. 

Kami juga mengajak Pelanggan dan Pembaca ICW sekalian untuk mengirimkan artikel 
yang sehubungan dengan topik di atas.  

Kirimkan bahan-bahan Anda ke redaksi ICW 
< icw(at)sabda.org >.  
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Stop Press: Bergabunglah dalam Kelas Diskusi Dasar-
dasar Iman Kristen (DIK)! 

PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) < http://pesta.org > kembali 
membuka kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK) untuk periode Mei/Juni 2013. Kelas 
diskusi ini akan mempelajari pokok-pokok penting iman Kristen, seperti Penciptaan, 
Manusia, Dosa, Keselamatan, dan Hidup Baru dalam Kristus. Setelah menyelesaikan 
seluruh tugas tertulis dalam modul, Anda dapat menjadi peserta kelas diskusi untuk 
belajar bersama rekan-rekan yang lain seputar dasar iman Kristen.  

Segeralah mendaftar karena kelas diskusi akan dimulai pada tgl. 8 Mei 2013. Kirimkan 
permohonan kelas DIK Mei/Juni 2013 ke Admin PESTA di alamat email < kusuma(at)in-
christ.net >.  

Jika Anda ingin mendapatkan modul DIK secara online, silakan akses di:  

===> < http://www.pesta.org/dik_sil >  

 

  

http://pesta.org/
http://www.pesta.org/dik_sil
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ICW 1214/4/2013: Situs Doa (I)  
Salam Kasih  

Shalom, 

Setiap orang percaya seharusnya tidak bisa lepas dari kehidupan doa. Oleh karena itu, 
seharusnya pula hal-hal yang berhubungan dengan topik doa menjadi hal yang menarik 
bagi orang percaya. Dalam era teknologi ini, materi-materi tentang doa sudah dapat kita 
temukan dengan lebih mudah melalui media internet.  

Tema yang diusung redaksi ICW pada bulan April ini adalah mengenai Doa. Anda bisa 
menyimak ulasan situs, artikel, dan tip yang telah kami kemas dalam edisi kali ini. Kami 
berharap para pembaca bisa menjadi berkat bagi orang lain melalui kehidupan doa 
Anda.  

Kami juga memberitahukan bahwa untuk selanjutnya, Publikasi ICW akan terbit setiap 
bulan sekali, yaitu pada hari Selasa minggu pertama. Kiranya, apa yang kami sajikan ini 
menjadi berkat bagi Anda. Tuhan memberkati.  

"Janganlah hendaknya kamu kuatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam 
segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan 
syukur." (Filipi 4:6)  

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

  

http://alkitab.mobi/?Filipi+4%3A6
http://icw.sabda.org/
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Jelajah Situs: Doa 

Doa merupakan napas kehidupan setiap orang percaya. Artinya, tanpa berdoa, seorang 
Kristen akan mati rohnya. Namun ironisnya, ada orang- orang Kristen yang tidak tahu 
bagaimana cara berdoa. Kali ini, kita akan membahas sebuah situs yang bisa 
memperkaya wawasan dan pengetahuan orang-orang percaya seputar doa. Situs Doa 
yang dikelola oleh Yayasan Lembaga SABDA ini memiliki bahan-bahan yang bisa 
menopang kehidupan doa orang-orang percaya.  

Dalam situs ini, kita bisa menambah wawasan seputar doa melalui artikel-artikel tentang 
doa. Artikel-artikel tersebut antara lain membahas tentang kisah para tokoh pendoa 
syafaat, kuasa doa, dan doa- doa yang terdapat dalam Alkitab. Selain menambah 
wawasan, kita juga dapat memperdalam iman kita melalui artikel kumpulan doa, 
renungan, ilustrasi, dan doa audio. Bahan-bahan ini bisa memberikan inspirasi untuk 
kehidupan doa, baik secara pribadi maupun kelompok. Selanjutnya, situs ini juga 
menyediakan sarana untuk saling berbagi melalui blog. Dalam blog ini, pengunjung 
dapat memberikan kesaksian akan jawaban doa, kekuatan dalam pergumulan serta 
meminta topangan doa untuk masalah-masalah yang sedang dihadapi. Salah satu fitur 
yang juga menarik dari situs ini adalah kalender doa yang berisi pokok-pokok doa yang 
bisa didoakan setiap hari. Pokok-pokok doa ini membantu kita untuk menjadi berkat 
melalui doa-doa kita untuk daerah, suku, maupun bangsa yang membutuhkan topangan 
doa secara khusus. Silakan berkunjung di situs ini dan Anda akan menjadi berkat bagi 
orang lain. (Yegar)  
 

==> http://doa.sabda.org/  
Tanggal akses: 27 Maret 2013  

  

http://doa.sabda.org/


ICW 2013 
 

51 
 

Jelajah Manca: Open Doors 

Situs Open Doors merupakan situs dari sebuah organisasi nonprofit yang bekerja di 
negara-negara yang tertutup untuk Injil. Banyak informasi yang bisa Anda dapat melalui 
situs ini: berita terbaru tentang hal-hal yang terjadi kepada saudara-saudara seiman di 
seluruh dunia, liputan- liputan berhubungan dengan kegiatan OpenDoors, dan juga 
kalender doa yang dapat menuntun Anda berdoa bagi saudara seiman di negara-
negara lain yang sedang teraniaya. Anda juga dapat membantu saudara-saudara 
seiman yang teraniaya, baik dengan dana maupun tenaga. Di samping itu, hal yang 
menarik adalah adanya World Watch List Countries yang berisi daftar negara-negara 
yang perlu didoakan karena Injil masih sulit masuk ke sana. Dari 50 negara yang ada 
dalam daftar itu, Indonesia menempati posisi ke-45.  

Situs ini menyediakan kolom Search untuk mencari konten yang ada dalam situs ini 
secara langsung dan memiliki link ke Facebook, Google+, Twitter, dan Youtube dengan 
akun organisasi ini. Bila Anda tertarik untuk mengetahui apa saja yang terjadi dengan 
saudara-saudara seiman di negara-negara lain, dan ingin ikut ambil bagian di dalam 
doa ataupun dana, silakan kunjungi URL situs di bawah ini. (Yusak)  

=> http://www.opendoorsusa.org/  
Tanggal akses: 2 Maret 2013  

  

http://www.opendoorsusa.org/
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Referensi 

SITUS-SITUS DOA  

A. Situs-situs Pujian dalam Bahasa Indonesia 
1. Top Berdoa < http://berdoa.com > 
2. Jaringan Doa Nasional < http://www.jdn.or.id/ > 
3. Sahabat Surgawi < http://www.sahabatsurgawi.net/ > 
4. Persekutuan Doa Daniel < http://pddaniel-jiMei.blogspot.com/ > 

B. Situs-situs Pujian dalam Bahasa Inggris 
1. Global Harvest Ministries < http://www.globalharvest.org/ > 
2. Prayer Guard < http://prayerguard.net/ > 
3. Prayer for All People < http://www.prayerforallpeople.com/ > 
4. Missionn Network < http://www.mnnonline.org/ > 
5. The International Day of Prayer for The Persecuted Church < 
http://www.persecutedchurch.org/ > 
6. 24-7 Prayer < http://www.24-7prayer.com/ > 
7. Faith and Worship < http://www.faithandworship.com/ > 
8. The Prayer Guide < http://www.prayerguide.org.uk/ > 

  

http://berdoa.com/
http://www.jdn.or.id/
http://www.sahabatsurgawi.net/
http://pddaniel-jimei.blogspot.com/
http://www.globalharvest.org/
http://prayerguard.net/
http://www.prayerforallpeople.com/
http://www.mnnonline.org/
http://www.persecutedchurch.org/
http://www.24-7prayer.com/
http://www.faithandworship.com/
http://www.prayerguide.org.uk/
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Artikel: Escherichia Coli untuk Menyimpan Data 

Biostorage atau sistem penyimpanan data pada makhluk hidup sebenarnya bukan 
sesuatu yang baru. Namun, sekarang ini para ahli telah mengintensifkan dan 
memperluas penggunaan biostorage hingga melibatkan bakteri E. Coli (Escherichia 
Coli).  

Selama ini, diskusi mengenai bakteri E. Coli lebih berkutat pada unsur-unsurnya yang 
merugikan. Pasalnya, bakteri ini terkenal sebagai penyebab kematian jutaan orang 
akibat wabah muntaber yang mereka timbulkan. Tak hanya itu, di Indonesia bakteri ini 
bahkan disebut biang penyebab tercemarnya sumur-sumur warga.  

Berbanding terbalik dengan kondisi tersebut, baru-baru ini mahasiswa peneliti dari 
Chinese University di Hong Kong menemukan fakta lain dari bakteri ini, yaitu dapat 
digunakan sebagai alat untuk menyimpan data informasi. Tim peneliti tersebut berhasil 
menemukan cara untuk mengenkripsikan dan menyimpan data dalam DNA bakteri 
E.Coli.  

Satu gram bakteri ini mampu menyimpan informasi hingga. 4.502.000 Gigabyte dalam 
DNA mereka. Penggunaan bakteri sebagai media penyimpan data terbukti sangat 
efisien lantaran bakteri relatif sangat mudah untuk dikembangbiakkan.  

Di samping itu, bakteri juga terkenal sebagai hewan yang mampu bertahan hidup dalam 
kondisi ekstrem. Sementara itu, tim peneliti dari Hong Kong berhasil membuktikan 
bahwa jenis data yang disimpan dalam DNA bakteri tidak hanya berupa data teks, juga 
gambar, musik serta video.  

Tim peneliti ini berhasil menyusun peralatan yang dapat mengompres data dan 
kemudian menyimpannya dalam sejumlah sel, serta memetakan posisi data-data 
tersebut dalam sel-sel yang digunakan sehingga dapat dimanfaatkan pada saat 
dibutuhkan. Mereka bahkan mengembangkan sistem pengamanan tiga tingkat terhadap 
data-data tersebut untuk mencegah hacker mengganggu sistem.  

Diambil dari:  

Judul koran : Solopos, 30 September 2012  

Judul asli artikel : E.Coli untuk Menyimpan Data  

Penulis artikel : Ayu Prawitasari  

Halaman : 10  
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Tips: Menghemat Energi Baterai Laptop 

Dirangkum oleh: Gunung  

Kadang, kita tidak memperhatikan hal-hal sederhana tetapi mempunyai dampak yang 
besar. Misalnya, penggunaan baterai laptop kita. Berikut ini adalah tip yang berguna 
dalam menghemat penggunaan tenaga baterai laptop.  

1. Mengatur energi laptop.  

Biasanya, produsen-produsen laptop juga menyertakan feature dan software 
power management. Software ini sangat berguna sekali bagi para konsumen 
laptop karena software ini mampu mengatur pemakaian baterai dan daya listrik 
yang sedang digunakan. Dalam software ini, ada beberapa pilihan yang dapat 
digunakan untuk mengetahui beban hard disk dan energi lain yang sedang 
digunakan oleh laptop. Di antaranya mengetahui kecepatan prosesor atau 
pencahayaan monitor yang tepat untuk dapat menghemat baterai. Software ini 
sekaligus dapat menjadi pengawas bagi kita dalam menggunakan laptop.  

2. Mengatur pencahayaan dan kontras monitor.  

Para pengguna laptop terkadang jarang sekali memperhatikan pengaturan 
monitor. Pencahayaan dan kontras yang terlalu tinggi akan menghabiskan 
banyak energi. Sebaliknya, dengan tingkat pencahayaan yang rendah akan 
menghemat energi.  

3. Mematikan perangkat yang tidak terpakai.  

Perangkat wireless seperti bluetooth dan wi-fi adalah salah satu dari pengguna 
energi. Jika mereka tidak digunakan, lebih baik dimatikan saja. Walau tidak 
digunakan, perangkat yang masih aktif akan terus melakukan pemindaian 
sehingga dapat menghabiskan energi komputer atau laptop Anda tanpa Anda 
sadari. Cabut perangkat semacam flashdisk, modem USB, atau perangkat-
perangkat lain yang menggunakan port USB agar energi tidak diserap secara 
sia-sia oleh perangkat tersebut jika memang tidak atau sudah selesai digunakan.  

4. Menggunakan "hibernate".  

Mode hibernate ini adalah fasilitas untuk melakukan shut down, tetapi tidak 
menutup atau mematikan aplikasi yang sedang kita buka tadi. Dengan mode ini, 
isi memory utama (RAM) akan tersimpan dalam hard disk. Cara melakukan 
mode hibernate adalah sebagai berikut, pada "Power Options" klik tab 
"Hibernate". Lalu, klik kotak dekat "Enable Hibernation". Klik juga pada tab 
"Advanced". Dalam bagian "When I Press the power button" klik tanda panahnya, 
kemudian klik "Hibernate". Klik "Apply" dan "Ok". Setelah itu, tekan tombol 
"Power" pada komputer Anda. Mode hibernate sudah berfungsi, tekan tombol 
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"Power" sekali lagi, komputer Anda akan menyala dan akan otomatis membuka 
aplikasi yang telah Anda buka tadi.  

5. Membuka program seperlunya.  

Jangan membuka program-program yang terlalu banyak dan besar. Tutuplah 
program-program yang tidak seharusnya Anda gunakan. Pemakaian program 
yang banyak akan membuat kinerja komputer semakin berat sehingga banyak 
memakan energi.  

Dirangkum dari:  

1. Purnomo, Ari. "Menghemat Energi Baterai Laptop". Dalam 
http://penggunacerdas.blogspot.com/2012/07/menghemat-energi-baterai-
laptop.html  

2. Wisnugraha, Adhe. "Tips Cara Menghemat Energi Baterai pada Laptop atau 
Windows 7". Dalam http://symbianoid.blogspot.com/2012/07/tips-cara-
menghemat-energi-baterai-pada.html  

3. _________. "Artikel komputer terbaru: Tips Menghemat energi PC, Laptop". 
Dalam http://www.it-artikel.com/2012/03/artikel-komputer-terbaru.html  

 

  

http://penggunacerdas.blogspot.com/2012/07/menghemat-energi-baterai-laptop.html
http://penggunacerdas.blogspot.com/2012/07/menghemat-energi-baterai-laptop.html
http://symbianoid.blogspot.com/2012/07/tips-cara-menghemat-energi-baterai-pada.html
http://symbianoid.blogspot.com/2012/07/tips-cara-menghemat-energi-baterai-pada.html
http://www.it-artikel.com/2012/03/artikel-komputer-terbaru.html
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ICW 1215/5/2013: Kebahasaan  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Dalam edisi kali ini, Anda akan menjumpai perubahan pada kolom-kolom ulasan kami. 
Jika sebelumnya kami hanya berfokus pada mengulas situs-situs Kristen Indonesia dan 
mancanegara, kini kami memperluasnya dengan mengulas situs-situs aplikasi mobile 
dan multimedia. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan media internet sebagai suatu 
sarana untuk menyebarkan informasi dan gagasan. Harapan kami adalah supaya 
sahabat ICW sekalian dapat memperoleh bahan-bahan Kristen terbaik yang tersedia di 
web.  

Selamat berselancar.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Sembilan Situs Seputar Bahasa Indonesia 

1. PELITAKU: http://pelitaku.sabda.org/daftar_artikel  

Situs PELITAKU (Penulis Literatur Kristen dan Umum) berisi kumpulan artikel 
tentang dunia kepenulisan, khususnya kepenulisan Kristen, di Indonesia. Salah 
satu fitur menarik dalam situs ini adalah video tentang Pelatihan Penulis yang 
diselenggarakan oleh Yayasan Lembaga SABDA <http://ylsa.org>. Klik menu 
"Peta Situs" untuk melihat selengkapnya artikel-artikel yang ditawarkan situs ini, 
antara lain:  

o Dunia Penulisan Kristen: http://pelitaku.sabda.org/dunia_penulisan_kristen  
o Jenis-Jenis Tulisan: http://pelitaku.sabda.org/jenis_jenis_tulisan  
o Tip dan Trik Menulis: http://pelitaku.sabda.org/tips_dan_trik_menulis  
o Pengalaman ParaPenulis: 

http://pelitaku.sabda.org/pengalaman_para_penulis* Biografi Penulis 
Terkenal: http://pelitaku.sabda.org/biografi_penulis_terkenal_0  

o Serba-Serbi Dunia Penulisan: 
http://pelitaku.sabda.org/serba_serbi_dunia_penulisan  

o Budaya Menulis dan Membaca: 
http://pelitaku.sabda.org/budaya_menulis_dan_membaca  

o Kaidah dan Pemakaian Bahasa: 
http://pelitaku.sabda.org/kaidah_dan_pemakaian_bahasa  

o Situs-Situs Kepenulisan: http://pelitaku.sabda.org/situs_situs_kepenulisan  

2. Kamus SABDA: http://kamus.sabda.org  

Situs ini memiliki segudang fitur yang akan memanjakan penggunanya, mulai 
dari jumlah kamus dan tesaurus yang disediakan (Kamus Besar Bahasa 
Indonesia, Kamus SEAsite, Oxford Dictionary, Wordnet Dictionary, Cide 
Dictionary, Roget’s Thesaurus, dan kamus-kamus lainnya) hingga fitur-fitur yang 
terintegrasi seperti kemampuan mencari multikata (bisa memasukkan pencarian 
lebih dari satu kata pada saat yang sama), terjemahan Indonesia-Inggris dan 
Inggris-Indonesia, pencarian akar kata (stemming), pengusulan kata-kata yang 
mirip, dan masih banyak lagi. 
Anda juga dapat mengakses versi mobinya di http://alkitab.mobi/kamus. Selain 
itu, Kamus SABDA juga menyediakan gadget kamus yang dapat Anda 
tambahkan ke situs Anda. Anda tinggal menyalin kodenya dari 
http://labs.sabda.org/Kamus_SABDA#Gadget  

3. Kamus Alkitab: http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?index=A  

Alkitab SABDA adalah satu-satunya situs yang memiliki Kamus Alkitab dalam 
Bahasa Indonesia. Berisi lebih dari 33.000 definisi, yang terambil dari berbagai 
kamus Alkitab: Kamus Gering, Kamus Haag, Kamus Tokoh, Kamus Kecil, Kamus 
Pedoman, Biodata Tokoh, Kamus Strong, Yoppi & Barclay. Kamus Alkitab ini 

http://pelitaku.sabda.org/daftar_artikel
http://ylsa.org/
http://pelitaku.sabda.org/dunia_penulisan_kristen
http://pelitaku.sabda.org/jenis_jenis_tulisan
http://pelitaku.sabda.org/tips_dan_trik_menulis
http://pelitaku.sabda.org/pengalaman_para_penulis*
http://pelitaku.sabda.org/biografi_penulis_terkenal_0
http://pelitaku.sabda.org/serba_serbi_dunia_penulisan
http://pelitaku.sabda.org/budaya_menulis_dan_membaca
http://pelitaku.sabda.org/kaidah_dan_pemakaian_bahasa
http://pelitaku.sabda.org/situs_situs_kepenulisan
http://kamus.sabda.org/
http://alkitab.mobi/kamus
http://labs.sabda.org/Kamus_SABDA#Gadget
http://alkitab.sabda.org/dictionary.php?index=A
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berisi definisi istilah, nama tempat, dan nama tokoh, mulai dari "Aaron" hingga 
"Zuzim". Situs kamus ini juga terintegrasi dengan kamus Alkitab berbahasa 
Inggris sehingga memudahkan pencarian, baik dalam Bahasa Indonesia maupun 
Inggris. Merupakan situs wajib bagi para hamba Tuhan dan semua orang Kristen. 
Kunjungi versi mobinya di http://alkitab.mobi/kamus_alkitab dan kamus bahasa 
asli Alkitab (leksikon Yunani-Ibrani Indonesia) di: 
http://alkitab.sabda.org/lexicon.php  

4. Penulis.co: http://penulis.co/Pojok_Bahasa  

Merupakan situs yang berisi kumpulan bahan kebahasaan, terutama yang 
berkaitan dengan dunia kepenulisan. Di bagian Pojok Bahasa, Anda dapat 
menyimak kumpulan artikel menarik yang telah dipilih oleh kurator situs. Ada 
tulisan-tulisan yang tergabung dalam "Persoalan Ejaan", ada pula "Pojok 
Engdonesia" yang wajib untuk dibaca.  

5. Facebook e-Penulis: http://facebook.com/sabdapenulis  

Facebook e-Penulis adalah sebuah komunitas dari publikasi e-Penulis yang 
diterbitkan oleh Yayasan Lembaga SABDA. Penggemar Facebook halaman ini 
telah memiliki 2.400 orang, dan Adminnya aktif mengirimkan postingan yang 
berkaitan dengan dunia bahasa dan kepenulisan. 
Anda juga dapat berlangganan publikasi e-Penulis lewat 
http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis, serta mengikuti Twitter mereka di 
http://twitter.com/sabdapenulis  

6. [Inggris] Bahasa Kita: http://bahasakita.com/  

Sebuah situs yang kaya akan bahan bacaan seputar Bahasa Indonesia. Situs ini 
terutama ditujukan bagi para penutur Bahasa Inggris yang tertarik untuk 
mempelajari Bahasa Indonesia. Untuk mereka yang tidak mahir berbahasa 
Inggris, simak pula Rubrik Bahasa: http://rubrik.bahasakita.com/  

7. Nenek Moyang (Blog Umbu Rey): http://nenekmoyang28.blogspot.com/  

Sebuah blog kebahasaan yang membahas seputar peristiwa sehari-hari. 
Masalah kebahasaan diulas secara mendalam di sini dan pembacanya "dipaksa" 
merenung dan berpikir tentang Bahasa Indonesia dengan lebih dalam. Judul 
artikel-artikel yang terakhir ditulis: "Anjing Perempuan", "Pegadaian", "Polisi 
Berhasil Bekuk DPO", "Negara Paling Beragama", "Jiplak".  

8. Corat-Coret Bahasa: http://indonesiasaram.wordpress.com/  

Blog ini membahas masalah bahasa, etika bahasa, dan dunia tulis-menulis. 
Tulisan-tulisan terakhir: "Bahasa Indonesia di Dunia Maya", "Internet dan 
Dampaknya bagi Komunikasi Berbahasa Indonesia", "Memahami Pesan Natal", 

http://alkitab.mobi/kamus_alkitab
http://alkitab.sabda.org/lexicon.php
http://penulis.co/Pojok_Bahasa
http://facebook.com/sabdapenulis
http://www.sabda.org/publikasi/e-penulis
http://twitter.com/sabdapenulis
http://bahasakita.com/
http://rubrik.bahasakita.com/
http://nenekmoyang28.blogspot.com/
http://indonesiasaram.wordpress.com/


ICW 2013 
 

59 
 

"Antara Baku dan Benar", "Sebuah Refleksi pada Hari Sumpah Pemuda: 
Bagaimana Kita Berbahasa?"  

9. [Inggris] Daftar Situs Tentang Bahasa Indonesia: 
https://sites.google.com/site/soyouwanttolearnalanguage/indonesian  

Situs yang satu ini mengkhususkan diri pada mengumpulkan daftar situs yang 
berkaitan dengan pembelajaran suatu bahasa tertentu, misalnya dalam halaman 
tersebut adalah tentang Bahasa Indonesia. Di sana, Anda dapat menemukan 
puluhan situs tentang kebahasaan yang dibagi menjadi beberapa kategori: Esai, 
Kursus Pemula, Kursus Menengah, Situs, e-Buku, Podcast, Blog, Forum, dan 
lain-lain. (Kusuma)  

Tanggal akses: 2 Maret 2013  

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

  

https://sites.google.com/site/soyouwanttolearnalanguage/indonesian
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Aplikasi: Kamus Indonesia (KBBI) Offline untuk Android 

Banyak sekali aplikasi yang berhubungan dengan kebahasaan. Salah satu aplikasi 
tersebut adalah Kamus Indonesia (KBBI) Offline. Kamus Indonesia ini digunakan secara 
'luring' (offline) sehingga pengguna tidak harus terkoneksi dengan internet untuk 
menggunakannya. Ketika pengguna mencari arti sebuah kata melalui kamus ini, kamus 
ini sangat cepat menemukan artinya. Kamus buatan Yuku ini tidak hanya menampilkan 
artinya saja, tetapi juga menampilkan kata lain yang menggunakan kata dasar itu. 
Sayangnya, aplikasi kamus ini menampilkan iklan dan membuat para pengguna kurang 
nyaman dalam memakainya. Untuk mendapatkan aplikasi ini, Anda bisa mengunjungi 
dan mengunduh di alamat yang tertera di bawah ini. (Gunung)  
 

==> https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbiandroid  
Tanggal akses: 6 Mei 2013  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=yuku.kbbiandroid
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Multimedia: Dasavirus Bahasa Indonesia dan Presentasi 
Lainnya 

Slide presentasi ini berisi sepuluh "virus" yang menjangkiti para pengguna Bahasa 
Indonesia. Menurut Adjat Sakri, kesepuluh kesalahan umum tersebut adalah: Kata 
depan dilesapkan, awalan kalimat yang salah, penggunaan 'di mana' sebagai 
penghubung, gabungan kata yang salah, serta penggunaan kata yang berlebihan. 
Beberapa kesalahan masuk dalam kategori kesalahan yang sama.  

Selain presentasi ini, simak pula presentasi-presentasi (slide) yang diunggah oleh 
pengguna yang sama, yaitu Milis Bahtera. Ada tujuh presentasi yang sudah diunggah 
hingga saat ini, enam presentasi selain presentasi ini adalah: "Penerjemahan Teks 
Ekonomi Populer", "Penerjemahan Teks Teknologi Informasi", "Pedoman bagi 
Penerjemah", "Undang-Undang Kebahasaan", "Pembekalan Ujian Kualifikasi 
Penerjemah", dan sebuah dokumen berjudul "Lema Tertinggal di KBBI IV". (Kusuma)  

Alamat URL: http://www.slideshare.net/milisbahtera/dasavirus-bahasa-indonesia-adjat-
sakri Judul presentasi: Dasavirus Bahasa Indonesia Tanggal unggah: 6 Februari 2010 
Jumlah halaman: 13 halaman Nama pemateri: Adjat Sakri Nama pengunggah: Bahtera 
(http://www.slideshare.net/milisbahtera) SEMBILAN SITUS SEPUTAR BAHASA 
INDONESIA  

  

http://www.slideshare.net/milisbahtera/dasavirus-bahasa-indonesia-adjat-sakri
http://www.slideshare.net/milisbahtera/dasavirus-bahasa-indonesia-adjat-sakri
http://www.slideshare.net/milisbahtera
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Topik Bulan Depan 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2013. Juni: Theologia, Juli: Lansia, Agustus: 
Misi, September: Keluarga, Oktober: Microbloging, November: Layanan Medis, 
Desember: Natal. Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas untuk topik-
topik tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, 
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan di bulan yang sesuai. Terima kasih.  
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Stop Press: Facebook ICW 

Apakah Anda mengetahui sumber-sumber informasi Kristen yang ada dalam dunia 
internet?  

Bergabunglah dengan Facebook Direktori Situs Kristen. Anda akan bisa mendapatkan 
sumber-sumber informasi Kristen yang berguna untuk menambah pengetahuan dan 
untuk menolong agar sumber-sumber informasi Kristen Indonesia yang ada dalam 
dunia internet dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat Kristen Indonesia (menjadi 
"TV Media/Guide" dalam dunia internet Kristen).  

Jangan tunda lagi! Segera kunjungi dan jadilah penggemar Facebook ICW.  
==> http://fb.sabda.org/icw  

 

  

http://fb.sabda.org/icw
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ICW 1216/6/2013: Teologia  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Teologi merupakan ilmu yang mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan 
Tuhan dan agama. Dengan mempelajari teologi, kita bisa belajar dan mengenal siapa 
Tuhan itu. Dalam edisi kali, ICW menyajikan ulasan situs-situs yang memuat bahan-
bahan mengenai topik teologi. Melalui situs-situs yang kami ulas ini kiranya bisa 
menambah pengetahuan Anda, terutama yang berkaitan dengan Tuhan, dan 
memberikan sesuatu yang berguna bagi kehidupan Anda.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung 
gunung@in-christ.net 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Delapan Situs Seputar Teologia 

1. PESTA: http://www.pesta.org/  

Situs PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) memiliki visi untuk 
memperlengkapi orang Kristen awam dengan pendidikan teologi agar mereka 
semakin memahami panggilan hidup mereka sebagai orang Kristen yang 
ditempatkan Tuhan dalam dunia pekerjaan di mana mereka berada. Oleh karena 
itu, situs ini menyediakan banyak modul kursus pelajaran teologi yang bisa Anda 
dapatkan dengan gratis. Modul-modul kursus tersebut bisa Anda unduh dalam 
bentuk HTML, TEXT, maupun PDF. Selain itu, Anda juga bisa mendaftarkan diri 
untuk mengikuti kelas kursus yang dibuka dalam PESTA ini. Untuk mendaftar 
kursus, caranya sangat mudah. Anda tinggal mengisi formulir pendaftaran yang 
telah disediakan dan mengirimkannya. (Gunung)  

2. SOTERI: http://www.reformed.sabda.org/  

SOTERI (Situs Online Teologi Reformed Injili) merupakan situs yang berisi 
tentang kumpulan artikel, yang dibagi ke dalam empat kategori utama. Kategori 
tersebut meliputi Biblika, Sistematika, Praktika, dan Historika. Selain kategori 
utama tersebut, ada beberapa kategori lainnya yaitu Artikel, Renungan, dan 
Buku. Untuk kategori artikel, berisi artikel-artikel yang diringkas maupun disadur 
dari buku atau majalah. Dalam kategori buku, Anda bisa membaca buku karya 
Pdt. Dr. Stephen Tong dengan judul "Gerakan Reformed Injili: Apa? dan 
Mengapa?", dan "Enam Belas Dokumen Dasar Calvinisme". (Gunung)  

3. TOP Reformed: http://reformed.co  

Situs TOP Reformed merupakan situs yang menyajikan informasi seputar bahan-
bahan tentang gerakan Reformed yang berupa situs-situs Reformed serta 
sumber-sumber bahan Reformed lainnya. Situs ini menjadi salah satu situs yang 
terpercaya memuat bahan-bahan yang berkualitas. Ketika berkunjung ke situs 
ini, Anda akan diperkaya dengan referensi situs yang memiliki ciri khas ajaran 
teologi reformed seperti artikel, gereja, dan bahan lainnya. Anda juga bisa 
mengambil kesempatan untuk berinteraksi dengan komunitas-komunitas Kristen 
yang sudah dihimpun dalam komunitas Top Reformed. (Gunung)  

4. YABINA: http://www.yabina.org  

Situs YABINA (Yayasan Bina Awam) merupakan situs yang berisi materi-materi 
pembinaan teologi bagi orang awam. Situs ini membuka kelas Pendidikan 
Teologi secara online. Di samping itu, melalui situs ini, YABINA juga menerbitkan 
sejumlah e-book yang didistribusikan dalam bentuk CD. Situs YABINA sendiri 
memiliki sejumlah bahan renungan, artikel, makalah dan diskusi. Semua bahan 
ini ditujukan bagi orang-orang awam yang ingin mendalami teologi Kristen. 
Sayangnya, navigasi halaman dalam situs ini agak membingungkan. (Yegar)  

http://www.pesta.org/
http://www.reformed.sabda.org/
http://reformed.co/
http://www.yabina.org/
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5. Kebenaran bagi Dunia: http://id.truthfortheworld.org/  

Merupakan sebuah situs yang menyediakan berbagai artikel dan pelajaran 
teologi. Pada bagian SABDA Hidup, Anda dapat menemukan banyak artikel 
teologia yang dapat menuntun hidup Anda. Pada bagian yang lain, Anda juga 
bisa mendapatkan pelajaran tentang dasar-dasar iman Kristen dan pelajaran 
tentang Alkitab. Situs ini juga menyediakan artikel yang berisi rangkaian ayat 
Alkitab untuk mempelajari bagaimana menjadi orang Kristen, dan hidup sebagai 
orang Kristen. Tidak hanya itu, Anda juga bisa memperoleh trakta-traktat yang 
dapat Anda unduh. (Lusia)  

6. Blog Dede Wijaya: http://dedewijaya.blogspot.com/  

Blog yang dibuat oleh Dede Wijaya, yang memuat artikel-artikel tentang isu-isu 
teologi kekristenan. Anda juga bisa melihat rekaman video beberapa seminar 
teologi dalam blog ini. Blog yang diluncurkan pertama kali pada tahun 2006 ini 
telah memiliki lebih dari enam ratus artikel tentang teologi dan juga informasi 
lainnya yang berhubungan dengan kekristenan. (Gunung)  

7. Milis Metamorphe: http://groups.yahoo.com/group/metamorphe/  

Milis Metamorphe merupakan komunitas dari penginjilan dan pembinaan rohani 
melalui internet. Milis yang telah memiliki 6.328 anggota ini terbuka untuk umum 
dan dikhususkan bagi mereka yang memiliki beban untuk bertumbuh dalam 
kasih dan kebenaran. Milis yang berdiri sejak tahun 1999 ini masih aktif sampai 
sekarang. Sayangnya, keaktifan dari anggota-anggotanya sudah menurun dalam 
dua tahun terakhir ini. (Gunung)  

8. Facebook https://www.facebook.com/sabdareformed  

Facebook e-Reformed yang dikelola oleh Yayasan Lembaga SABDA ini 
merupakan sebuah komunitas dari publikasi e-Reformed. Facebook Halaman ini 
memiliki penggemar lebih kurang 1.600 orang. Admin Facebook ini juga aktif 
dalam mengirimkan postingan artikel yang dimasukkan ke dalam halaman 
Catatan.  

Untuk berlangganan publikasi e-Reformed, Anda bisa mengunjunginya di 
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed, dan mengikuti Twitter mereka di 
http://twitter.com/sabdareformed. (Gunung)  

Tanggal akses: 24 Mei 2013  

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

http://id.truthfortheworld.org/
http://dedewijaya.blogspot.com/
http://groups.yahoo.com/group/metamorphe/
https://www.facebook.com/sabdareformed
http://www.sabda.org/publikasi/e-reformed
http://twitter.com/sabdareformed
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Aplikasi: Software SABDA 

Software SABDA merupakan online bible versi Indonesia yang membantu kita untuk 
mempelajari Alkitab dengan lebih baik. Software Alkitab yang disebarkan secara gratis 
oleh Yayasan Lembaga SABDA ini memiliki kelebihan-kelebihan yang tidak ditemukan 
di software Alkitab lain. Software dengan antarmuka Bahasa Indonesia ini terintegrasi 
dengan bahan-bahan biblika. Bahan biblika ini meliputi buku- buku, kamus, tafsiran, 
peta, leksikon, dan masih banyak lagi. Software Alkitab ini bisa dipasang di berbagai 
macam sistem operasi komputer, seperti Windows maupun Linux. Sayangnya, software 
ini belum dapat diterapkan pada sistem Android. Fitur-fitur yang ada pun sangat lengkap 
sehingga memudahkan pengguna mengoperasikannya. Pengguna juga bisa 
mendengarkan audio Alkitab dalam versi Terjemahan Baru dan menambah modul 
sendiri jika menginginkannya. Untuk menambah modul baru lainnya, pengguna bisa 
mengunduh langsung dari situsnya.  

Untuk mendapatkan software ini, Anda bisa mengunjungi dan mengunduh di alamat 
yang tertera di bawah ini. (Gunung)  
 

==> http://www.sabda.net./  

Tanggal akses: 12 Mei 2013  

  

http://www.sabda.net./
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Multimedia: Apa Itu Teologi Perjanjian Lama? 

Slide presentasi yang diunggah oleh Kirenius Wadu ini menampilkan dua belas slide 
tentang teologia. Slide ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu, "Letak Teologi Perjanjian 
Lama", "Sejarah Perkembangan Teologi Perjanjian Lama", dan "Zaman Renaisans, 
Rasionalisme, dan Romantik". Setiap bagian memiliki sedikit penjelasan yang bisa 
membantu kita untuk memahami presentasi ini.  

Selain mengunggah presentasi "Apa itu Teologi Perjanjian Lama?", Kirenius Wadu juga 
mengunggah slide lain yang berisi empat dokumen artikel teologi dan dua buah 
presentasi lainnya. Empat dokumen yang diunggah, yaitu: "Menjadi Serupa dengan 
Allah" yang ditulis oleh Pdt. Erastus Sabdono, M.Th, "Allah adalah Kebutuhan", 
"Karunia Kesembuhan" yang juga ditulis oleh Kirenius Wadu, dan "Cinta Kasih". 
Sedangkan tiga presentasi yang diunggah, yaitu: "Kebutuhan akan Konseling Kristen" 
yang dibuat oleh Yuda Morado Marbun dan "Kemarahan" yang dibuat oleh Kirenius 
Wadu sendiri. (Gunung)  

Alamat URL : http://www.slideshare.net/qrenxw1/apa-itu-teologi-perjanjian-lama  
Judul presentasi : Apa itu Teologi Perjanjian Lama?  
Tanggal unggah : 30 Oktober 2012  
Jumlah halaman : 12 halaman  
Nama pemateri : Kirenius Wadu  
Nama pengunggah : Kirenius Wadu  

  

http://www.slideshare.net/qrenxw1/apa-itu-teologi-perjanjian-lama
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Topik Bulan Depan 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2013. Juli: Lansia, Agustus: Misi, September: 
Keluarga, Oktober: Microbloging, November: Layanan Medis, Desember: Natal. Apabila 
Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas tentang topik- topik tersebut, silakan 
kirimkan kepada redaksi ICW, 
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan di bulan yang sesuai. Terima kasih.  
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Stop Press: Pembukaan Kelas PESTA Guru Sekolah 
Minggu (GSM) Periode Juli/Agustus 2013 

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 Juli/Agustus 2013 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 15 Juli -- 23 Agustus 
2013.  

Daftarkanlah diri Anda sekarang juga ke Admin PESTA di < kusuma(at)in-christ.net >. 
Pendaftaran ditutup pada tanggal 10 Juni 2013. 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 1217/7/2013: Lansia  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Lansia (lanjut usia) merupakan keadaan di mana seorang telah berumur lebih dari 60 
tahun. Ada beberapa jenis permasalahan yang dialami oleh seseorang yang telah lanjut 
usia. Permasalahan itu bisa secara mental, fisik, sosial, maupun psikologi sehingga 
mengakibatkan gangguan terhadap pemenuhan kebutuhan sehari- hari. Untuk itu, ICW 
edisi ini akan menyajikan hal-hal yang berhubungan dengan lansia. Harapan kami, 
ulasan situs, aplikasi, dan multimedia yang kami sajikan pada edisi ini bisa menambah 
wawasan kita dan menjadi berkat bagi orang lain. Selamat berselancar.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Delapan Situs yang Membahas Tentang Lansia 

1. TOP Lansia: http://lansia.org/TOP_Lansia 
Situs Top Lansia adalah situs yang dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA < 
http://ylsa.org>, yang menyediakan bahan-bahan seputar lansia. Bahan-bahan 
yang dapat Anda akses dalam situs tersebut antara lain Memahami Lansia dan 
Kesehatan Lansia. Terdapat juga buku-buku dengan tema Lansia, baik buku 
cetak maupun buku elektronik. Situs ini juga memiliki daftar situs lansia bagi 
Anda yang ingin menjelajah. Ada banyak tokoh lansia yang dimuat dalam situs 
ini, baik tokoh Alkitab maupun tokoh di luar Alkitab. Bagi Anda yang ingin selalu 
tampak awet muda, situs ini menyediakan humor untuk lansia. 
Anda juga bisa menghubungi kami melalui menu Kontak yang ada di situs ini. 
Jika Anda ingin mendapatkan banyak bahan tentang lansia, silakan berkunjung 
ke situs ini. (Lusia)  

2. TELAGA: http://www.telaga.org/ 
Situs TELAGA (Tegur Sapa Gembala Keluarga) merupakan situs yang didesain 
untuk menyebarluaskan informasi yang disiarkan di radio. Topik yang ditampilkan 
berkisar pada tema-tema yang berkaitan dengan keluarga dan masalah kejiwaan 
pada umumnya. Situs ini juga memiliki bahan-bahan yang dibutuhkan oleh para 
lansia. Untuk menemukannya, Anda bisa mencarinya melalui kotak pencarian 
yang telah disediakan dalam situs ini. Anda bisa melihat berbagai artikel yang 
ditawarkan dalam situs ini, antara lain:  

•  Memahami Para Lanjut Usia 
http://www.telaga.org/transkrip.php?memahami_para_lanjut_usia.htm 

•  Mempersiapkan Diri Memasuki Masa Lanjut Usia 
http://www.telaga.org/audio/mempersiapkan_diri_memasuki_masa_lanjut_usi
a 

•  Memahami Orang Tua Lansia 
http://telaga.org/audio/memahami_orangtua_lansia 

•  Mengapa Orang Tua seperti Kanak-Kanak 
http://www.telaga.org/audio/mengapa_orang_tua_seperti_kanak_kanak 

•  Makin Tua Makin Curiga 
http://telaga.org/audio/makin_tua_makin_curiga (Gunung) 

3. [Inggris] Gerbang Lansia: http://www.gerbanglansia.org/ 
Situs gerbang lansia menampilkan profil Yayasan Emong Lansia -- sebuah 
yayasan yang bergerak dalam bidang penanganan manusia lanjut usia (manula). 
Meskipun alamat situs ini menggunakan Bahasa Indonesia, bahasa yang 
digunakan sebagai  

pengantarnya adalah Bahasa Inggris. Hampir seluruh isi situs berkenaan dengan 
ulasan berbagai kegiatan yang telah dilakukan yayasan ini. Situs ini bukan 
merupakan "source-center" untuk hal-hal yang berhubungan dengan penuaan 
atau usia lanjut, melainkan lebih pada situs profil organisasi. Jadi, Anda tidak 

http://lansia.org/TOP_Lansia
http://ylsa.org/
http://www.telaga.org/
http://www.telaga.org/transkrip.php?memahami_para_lanjut_usia.htm
http://www.telaga.org/audio/mempersiapkan_diri_memasuki_masa_lanjut_usia
http://www.telaga.org/audio/mempersiapkan_diri_memasuki_masa_lanjut_usia
http://telaga.org/audio/memahami_orangtua_lansia
http://www.telaga.org/audio/mengapa_orang_tua_seperti_kanak_kanak
http://telaga.org/audio/makin_tua_makin_curiga
http://www.gerbanglansia.org/
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akan menemukan artikel maupun tulisan mengenai manula dalam situs ini. 
(Yegar)  

o Lembaga Lanjut Usia Indonesia, Jawa barat: http://lansiajabar.com/ 
Situs ini berisi tentang informasi seputar kegiatan dari Lembaga Lanjut 
Usia  

Provinsi Jawa Barat. Selain menampilkan informasi kegiatan, situs ini juga 
memberikan informasi lain seperti penasihat dan pengurus maupun anggota dari 
Lembaga Lanjut Usia ini. Pengunjung situs bisa melihat dokumentasi kegiatan 
yang telah dilakukan oleh lembaga ini. Selain itu, situs ini juga menampilkan 
artikel-artikel yang sangat berguna bagi mereka yang telah lanjut usia. (Gunung)  

o Panti Werda Elim (Blog PELKRIS): http://pantiwerdaelim.blogspot.com/ 
Bagi Anda yang sedang mencari panti werda yang bernapaskan kristiani, 
situs ini mungkin bisa memberikan alternatif yang bermanfaat. Seperti 
namanya, situs ini berisi informasi seputar Panti Werda Elim. Informasi 
yang terdapat dalam situs ini antara lain: persyaratan, fasilitas, pelayanan 
kesehatan, dan beberapa informasi lainnya. Panti Werda Elim sendiri 
merupakan Panti Werda Kristen yang berlokasi di Semarang. Untuk lebih 
jelasnya, silakan mencoba mampir ke situs ini. (Yegar)  

o [Inggris] Young Lansia: http://younglansia.blogspot.com/ 
Blog ini berisi banyak sekali artikel dalam berbagai topik, mulai dari 
catatan khotbah, kesehatan, dan terutama juga hal-hal yang berhubungan 
seputar penuaan. Gaya penulisannya lebih menyerupai catatan pribadi 
penulisnya. Artikel atau tulisan yang berhubungan dengan lansia dalam 
blog contohnya antara lain, "How to Live to 100", "Neurological Test", 
"Depresi pada Lansia", dan masih ada yang lainnya. Selain artikel, blog ini 
juga memiliki beberapa humor segar yang cukup menghibur. Intinya, blog 
ini berisi tulisan/artikel yang dibuat ataupun dikumpulkan oleh sang pemilik 
blog, mulai dari tulisan-tulisan yang ringan dan menghibur hingga yang 
cukup berisi dan menambah wawasan. (Yegar)  

o Bersama Menapak Lanjut Usia: 
http://bersamamenapaklanjutusia.blogspot.com/ 
Ini merupakan sebuah blog yang berisi tentang berbagai artikel 
bermanfaat, baik bagi mereka yang telah lanjut usia maupun mereka yang 
masih muda. Meskipun artikel yang ditampilkan diperuntukkan untuk 
orang tua, artikel tersebut juga bisa menambah wawasan bagi orang-
orang muda. Melalui artikel yang ditampilkan tersebut, pembaca bisa 
menambah wawasan dan belajar dari pengalaman, tip, dan pengetahuan 
seperti yang dituliskan dalam artikel tersebut. (Gunung)  

o Facebook Komnas Lansia: https://www.facebook.com/komnas.lansia 
Facebook Komnas Lansia merupakan sebuah komunitas dari situs Komisi 
Nasional Lanjut Usia yang beralamat di http://www.komnaslansia.or.id. 

http://lansiajabar.com/
http://pantiwerdaelim.blogspot.com/
http://younglansia.blogspot.com/
http://bersamamenapaklanjutusia.blogspot.com/
https://www.facebook.com/komnas.lansia
http://www.komnaslansia.or.id/
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Facebook ini telah memiliki teman sebanyak 1.679 dan memiliki pengikut 
sebanyak 46 orang. Pengunjung bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan oleh Komnas Lansia melalui Facebook ini. Sayangnya, Admin 
Facebook ini kurang aktif dalam memberikan informasi yang berkaitan 
dengan dunia orang lanjut usia. (Gunung)  

Tanggal akses: 20 Juni 2013  

• Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-
menerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di 
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan 
ulasannya.  
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Aplikasi: Silverline 

Orang tua terkadang merasa sangat sulit untuk beradaptasi dengan perangkat 
komunikasi yang semakin canggih. Hal ini mendorong pengembang aplikasi dari 
perusahaan SingTel untuk menyediakan sebuah aplikasi yang cocok bagi orang tua. 
Aplikasi ini dinamakan Silverline, yang diharapkan dapat memudahkan orang tua dalam 
menjaga komunikasi dengan anggota keluarga, teman, dan menemukan dunia di 
sekitarnya. Selain itu, Silverline juga bisa berperan sebagai reminder bagi orang tua 
yang sedang dalam masa perawatan kesehatan dan juga untuk konsumsi obat. Aplikasi 
yang dipasang di iPhone ini memiliki antarmuka yang sederhana dan intuitif supaya 
mudah digunakan oleh orang tua. Aplikasi ini mengganti daftar kontak yang ada di 
iPhone dengan tampilan foto lebih besar untuk setiap kontaknya. Ukuran tombol 
navigasinya juga dibuat lebih besar agar navigasi lebih mudah untuk dilakukan. Bahkan, 
aplikasi ini bisa berperan sebagai penghubung kontak kantor polisi atau fasilitas 
kesehatan hanya dengan satu tombol saja. (Gunung)  
 

==> http://info.singtel.com/personal/silverline/the-silverline-apps  

Tanggal akses: 14 Juni 2013  

  

http://info.singtel.com/personal/silverline/the-silverline-apps


ICW 2013 
 

76 
 

Multimedia: Alkitab Audio 

Alkitab Audio merupakan teks Alkitab yang disajikan dalam format audio (.mp3) 
sehingga apabila kita ingin belajar firman Tuhan, kita dapat mendengarkannya. Belajar 
firman Tuhan melalui pendengaran ini akan sangat membantu bagi saudara- saudara 
kita yang sedang terbaring sakit, bagi para lansia yang mengalami kesulitan membaca 
teks Alkitab, dan saudara kita yang tunanetra. Apabila Anda ingin mendapatkan Alkitab 
Audio ini, Anda dapat mengunduhnya di http://audio.sabda.org. Alkitab Audio yang 
disediakan ada dalam banyak versi terjemahan, yaitu Bahasa Indonesia, bahasa asing, 
dan bahasa suku. (Lusia)  

  

http://audio.sabda.org/
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Topik Bulan Depan 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2013. Agustus: Misi, September: Keluarga, 
Oktober: Microbloging, November: Layanan Medis, Desember: Natal. Apabila Anda 
memiliki situs yang cocok untuk kami ulas sesuai topik-topik tersebut, silakan kirimkan 
informasi situsnya kepada Redaksi ICW, 
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan di bulan yang sesuai. Terima kasih.  
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Stop Press: 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 bersatu hati untuk berdoa bagi saudara- 
saudara kita, khususnya bagi mereka yang akan melaksanakan ibadah puasa.  

Jika Anda rindu untuk turut ambil bagian dalam berdoa bagi bangsa-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 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 memulihkan bangsa kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Nya. 
Selamat menjadi "penggerak doa" di mana pun Anda berada! Biarlah karya Tuhan 
terjadi di antara umat-Nya, khususnya Bangsa Indonesia. Selamat berdoa.  
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ICW 1218/8/2013: Misi  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan misi? Misi dan penginjilan 
merupakan suatu tugas/perutusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada semua 
murid-Nya. Semangat dan gairah yang besar dalam melakukan pelayanan ini bisa 
menjadi kendor oleh karena kurangnya pengertian tentang misi. Oleh karena itu, dalam 
setiap pelayanan misi, kita harus tetap mengandalkan Yesus Kristus dalam segala hal, 
khususnya dalam menjangkau jiwa. Pada bulan Agustus ini, ICW mengangkat tema 
mengenai Misi. Kiranya melalui sajian kami, Anda bisa dibukakan mengenai misi dan 
penginjilan serta membantu dalam pelayanan misi.  

Selamat berselancar.  

Pemimpin Redaksi ICW, 
Gunung 
< gunung@in-christ.net > 
< http://icw.sabda.org >  

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Delapan Situs Misi 

1. e-MISI: http://misi.sabda.org  

Situs e-MISI merupakan sumber informasi dan referensi terlengkap tentang dunia 
misi dalam Bahasa Indonesia. Situs e-MISI menyediakan banyak sekali bahan 
untuk pelayanan dalam bidang misi yang dikelompokkan dalam beberapa 
kategori, di antaranya: artikel, doa bagi dunia, doa bagi Indonesia, kesaksian, 
profil bangsa, renungan, sumber misi, dan tokoh misi. Terdapat juga beberapa 
sumber bahan, di antaranya: buku online, link topik, dan referensi misi. Melalui 
situs ini, Anda juga dapat menuju ke komunitas Facebook misi SABDA dan 
bergabung dengan komunitas ini. Bagi Anda yang mempunyai beban dalam 
pelayanan misi, jangan lewatkan untuk mengunjungi situs ini. Selamat 
menjelajah. (Lusia)  

2. TOP Misi: http://misi.co  

Situs Top Misi merupakan situs yang berisi banyak bahan yang dapat digunakan 
untuk mendukung pelayanan misi. Bahan-bahan tersebut di antaranya: Pokok 
doa untuk misi, Alkitab audio untuk pelayanan misi, ayat-ayat seputar misi, buku 
misi online, artikel misi terpopuler, kesaksian misi yang memberkati, dan masih 
banyak lagi. Melalui situs ini, Anda juga dapat menemukan situs-situs yang 
berhubungan dengan dunia pelayanan misi, baik situs misi Indonesia maupun 
situs misi manca, yaitu situs-situs untuk bahan penginjilan. Silakan mengunjungi 
situs ini, dan dapatkan bahan-bahan yang mendukung pelayanan misi Anda. 
(Lusia)  

3. Sejarah Alkitab Indonesia: http://sejarah.sabda.org/  

Sesuai namanya, situs ini berisi informasi mengenai sejarah. Namun, bukan 
sembarang sejarah, melainkan sejarah penerjemahan Alkitab di Indonesia. Situs 
ini menyajikan informasi yang lengkap dan runut mengenai proses penerjemahan 
Alkitab, mulai dari Abad ke-17 sampai sekarang. Setiap versi terjemahan, mulai 
dari Bahasa Melayu kuno sampai Bahasa Indonesia modern, dibahas secara 
lengkap satu demi satu. Selain itu, situs ini juga menyediakan artikel-artikel 
tentang doktrin Alkitab, studi kata Alkitab, biblika, dan lainnya. Selamat 
berselancar ke situs ini. (Yegar)  

4. [Inggris] Christian Answer Network: http://www.christiananswers.net/  

Apakah Anda memiliki banyak pertanyaan seputar iman Kristen? Jika Anda 
menjawab, "Ya", ada baiknya Anda mampir ke situs ini. Situs Christian Answer ini 
menyediakan banyak sekali jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seputar 
kekristenan dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari pertanyaan yang cukup 
mendalam seperti "Apakah baptisan air penting dilakukan untuk keselamatan 
kita?" sampai pertanyaan yang ringan seperti "Kenapa Tuhan menciptakan 

http://misi.sabda.org/
http://misi.co/
http://sejarah.sabda.org/
http://www.christiananswers.net/
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Kanguru dengan sebuah kantung di perutnya?" Sedikitnya, situs ini memiliki 15 
area (kategori) di antaranya: Family, Kid, Teen, Love & Relationship, Archeolgy 
dan masih banyak lagi. Silakan berkunjung ke situs ini, semoga Anda bisa 
mendapatkan jawaban yang selama ini Anda cari-cari. (Yegar)  

5. [Inggris] DCI Trust: http://www.worldchristians.org/  

Jika Anda membuka worldchristians.org, Anda hanya akan mendapatkan sebuah 
halaman yang berisi beberapa foto dan pilihan bahasa yang dapat digunakan. 
Sebab, URL tersebut hanyalah pintu gerbang menuju ke situs yang 
sesungguhnya, yaitu dci.org.uk, sebuah situs tentang badan misi yang bernama 
DCI (Doulos Christo Iesous/Hamba Yesus Kristus). Hampir seluruh website ini 
berisi informasi seputar kegiatan dan bidang-bidang pelayanan yang dilakukan 
oleh DCI. Jika Anda tertarik untuk mengetahui lebih jauh tentang pelayanan 
organisasi ini, langsung saja mampir ke situs ini. (Yegar)  

6. [Inggris] Who is Jesus Realy?: http://www.whoisjesus-really.com/  

Situs ini menyajikan informasi yang lengkap mengenai pribadi Yesus Kristus. 
Tampilan awal situs ini berisi empat hal yang harus diketahui manusia, yaitu 
Tuhan mengasihi manusia, semua manusia berdosa dan menanti hukuman 
kekal, Yesus datang untuk menyelamatkan manusia, dan respons yang harus 
diberikan manusia. Terdapat pula tautan ke sebuah halaman, tempat pengunjung 
bisa mengirimkan pertanyaan atau tanggapan. Selanjutnya, situs ini 
menyediakan pembahasan mengenai kehidupan dan pelayanan Yesus serta 
dasar-dasar atau alasan untuk mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru 
Selamat. Kunjungi situs ini dan dapatkan penjelasan mengenai dasar-dasar iman 
kita kepada Yesus Kristus. (Yegar)  

7. Facebook e-JEMMi: https://www.facebook.com/sabdamisi  

Bagi Anda yang tertarik dengan dunia misi dan aktif di jejaring sosial Facebook, 
bergabunglah dalam Facebook e-JEMMi. Setelah mengeklik tombol 'Like', Anda 
akan mendapatkan akses ke informasi seputar misi. Di dalamnya terdapat 
'update' mengenai bahan-bahan publikasi misi. Anda pun bisa memberikan 
informasi kekinian mengenai pelayanan misi Indonesia maupun dunia melalui 
kotak komentar. Selain itu, Anda juga bisa berkenalan dengan orang-orang yang 
juga memiliki hati misi. Siapa tahu melalui Facebook ini, Anda menemukan mitra 
yang cocok untuk pelayanan misi Anda. (Yegar)  

8. SABDA Space: http://www.sabdaspace.org/kategori/penginjilan  

SABDA Space merupakan salah satu komunitas blogger Kristen yang ada di 
Indonesia. Ada banyak sekali tulisan yang dikirimkan oleh para blogger yang 
tergabung dalam komunitas ini. Untuk memudahkan pengunjung, tulisan tersebut 
dipilah sesuai dengan kategorinya. Dalam kategori penginjilan, kita bisa 

http://www.worldchristians.org/
http://www.whoisjesus-really.com/
https://www.facebook.com/sabdamisi
http://www.sabdaspace.org/kategori/penginjilan
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menyimak berbagai macam tulisan menarik yang berhubungan dengan cara 
menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain. Selain itu, kita juga bisa 
menyimak kesaksian para penulis ketika dipakai Tuhan untuk menginjili orang 
lain. Yang membuat menarik dari komunitas blogger ini adalah setiap penulis 
memiliki sudut pandang yang berbeda dalam menyampaikan tulisannya 
sehingga komunitas ini benar- benar sangat unik. Selain membaca, Anda juga 
bisa memberikan komentar maupun pendapat dalam setiap tulisan yang ada. 
Anda pun bisa berpartisipasi dalam komunitas blogger ini melalui tulisan yang 
Anda posting. (Gunung)  

9. Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-
menerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di 
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan 
ulasannya.  
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Aplikasi: Aplikasi Android e-Renungan PSM (Pagi, Siang, 
Malam) 

Apakah Anda rindu merenungkan firman Tuhan setiap saat? Anda pengguna HP 
Android? Dapatkan aplikasi renungan untuk Android Anda: e-Renungan PSM (Pagi, 
Siang, Malam) dari Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) < http://ylsa.org >. Aplikasi e- RH 
PSM menyediakan tiga bacaan renungan Kristen (untuk renungan pagi, siang, dan 
malam) sehingga hari dan waktu Anda dapat selalu diisi dengan kebenaran firman 
Tuhan. e-Renungan PSM ini juga dilengkapi dengan fitur notifikasi yang akan 
mengingatkan Anda untuk membaca renungan. Di samping itu, Anda juga dapat 
mengatur sendiri waktu renungan pagi, siang, dan malam Anda.  

Bagi Anda para pengguna HP Android, segera dapatkan aplikasi ini dalam "Play Store" 
secara gratis! Selamat bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus melalui e-
Renungan PSM! (Ade)  
 

==> https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.renunganpsm  

Tanggal akses: 19 Juli 2013  

  

http://ylsa.org/
https://play.google.com/store/apps/details?id=org.sabda.renunganpsm
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Multimedia: Misi Umat Allah 

Presentasi yang dibagi ke dalam tiga topik ini membahas tentang Misi Umat Allah, yaitu 
bagaimana membawa keselamatan kepada bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Tiga 
topik yang dipresentasikan dalam slide ini adalah "Pandangan Alkitab tentang Misi 
Dunia", "Pandangan Strategis tentang Misi Dunia", dan "Bagaimana menjadi Orang 
Kristen Dunia". Dalam setiap topik tersebut, Johan Setiawan menjelaskan secara detail 
materi yang ada. Dalam slide presentasi ini juga dijelaskan perbedaan antara 
penginjilan, misi, misi biasa, dan misi perintisan. Namun, dalam setiap misi penginjilan 
pasti ada penghalang. Penghalang-penghalang dalam pelayanan misi tersebut juga 
dijelaskan dalam slide ini. Setelah membaca bahan presentasi ini, diharapkan para 
pembaca bisa membantu misi penginjilan dalam doa, dana, dan daya.  

Selain presentasi tentang Misi Umat Allah, Anda juga bisa menyimak presentasi lainnya 
yang diunggah oleh Johan Setiawan. Ada 38 slide lain yang telah diunggah. Presentasi-
presentasi (slide) itu sangat berguna untuk pertumbuhan iman Kristen dan untuk 
memberitakan Kabar Baik kepada sesama kita. (Gunung)  

Judul presentasi : Misi Umat Allah  

Alamat URL 
: http://www.slideshare.net/JohanSetiawan/misi-umat-allah-
21948171  

Nama pemateri : Johan Setiawan  

Nama pengunggah : Johan Setiawan  

Jumlah halaman : 80 halaman  

Tanggal unggah : 25 Mei 2013  

 

  

http://www.slideshare.net/JohanSetiawan/misi-umat-allah-21948171
http://www.slideshare.net/JohanSetiawan/misi-umat-allah-21948171
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Topik Bulan Depan 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2013. September: Keluarga, Oktober: 
Microbloging, November: Layanan Medis, Desember: Natal. Apabila Anda memiliki situs 
yang sesuai dengan topik-topik tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi  
ICW, dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan di bulan yang sesuai. Terima  
kasih. 
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Stop Press: Pembukaan Kelas Dasar-Dasar Iman Kristen 
(DIK) Sep/Okt 2013! 

PESTA kembali membuka kelas Dasar-dasar Iman Kristen (DIK) untuk periode Sep/Okt 
2013. Kelas diskusi ini akan mempelajari pokok penting iman Kristen, seperti 
Penciptaan, Manusia, Dosa, Keselamatan, dan Hidup Baru dalam Kristus. Segeralah 
mendaftar karena kelas diskusi akan dimulai pada pertengahan bulan September 2013. 
Kirimkan permohonan Anda untuk mengikuti kelas DIK ini, ke Admin PESTA < 
kusuma(at)in-christ.net >. Setelah itu, Admin akan mengonfirmasikan dengan 
mengirimkan tugas awal.  

Jika Anda ingin mendapatkan modul DIK secara online, silakan akses di: 
==> < http://pesta.org/dik_sil >  

 

  

http://pesta.org/dik_sil
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ICW 1219/9/2013: Keluarga  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Sebagai kelompok sosial, keluarga terdiri dari sejumlah individu yang masih memiliki 
hubungan darah atau ikatan, kewajiban, dan tanggung jawab di antara individu tersebut. 
Dan, keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang 
telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, 
serta meneladani hidup dan ajaran-ajaran-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 
edisi ini, kami menyajikan situs yang berkaitan dengan keluarga Kristen dan bagaimana 
membangun keluarga Kristen yang memiliki fondasi yang kuat. Kami berharap, apa 
yang kami sajikan ini bisa bermanfaat bagi para pembaca ICW.  

Selamat berselancar.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Delapan Situs Seputar Keluarga 

1. TELAGA: http://www.telaga.org/  

Situs TELAGA mempunyai banyak kategori bahan konseling, salah satunya 
adalah kategori keluarga. Dalam kategori ini, ada banyak audio konseling yang 
berbicara dalam berbagai tema kehidupan keluarga Kristen seperti 
Kepemimpinan dalam Keluarga, Dampak Rohani pada Keluarga, Kebahagiaan 
Keluarga dan Mengampuni, Di Usia Tua Takut kepada Anak, dan masih banyak 
lagi. Dengan mendengarkan audio konseling ini dapat membantu keluarga Anda 
bertumbuh dalam Kristus. (Lusia)  

2. Top Keluarga: http://keluarga.co/TOP_Keluarga  

Dalam keluarga, kita sering kali menghadapi masalah, baik antara suami dan istri 
ataupun antara orang tua dan anak. Situs keluarga.co merupakan salah satu 
situs yang menyediakan berbagai artikel yang dapat membantu kita melihat 
permasalahan dalam keluarga Kristen dengan baik dan menemukan cara 
menghadapi permasalahan tersebut. Tiga kategori yang tersedia adalah Masalah 
Seputar Anak, Masalah Hidup, dan Internet dan Anak-anak. Tersedia juga lebih 
dari lima puluh artikel tentang hubungan keluarga. Silakan mengunjungi situs ini, 
Tuhan Yesus memberkati. (Lusia)  

3. Artikel: http://artikel.sabda.org/kata_kunci/keluarga  

Jika Anda tertarik untuk mendapatkan artikel-artikel mengenai keluarga, ada 
baiknya Anda mencoba tautan di atas. Tautan tersebut akan membawa Anda ke 
hasil pencarian dari situs http://artikel.sabda.org/ dengan kata kunci "keluarga". 
Di sana, Anda akan menemukan lebih dari enam ratus artikel mengenai 
keluarga. Menarik bukan? Artikel-artikel tersebut merupakan hasil tulisan dari 
pengunjung situs yang sangat beraneka ragam, dan dapat Anda pakai untuk 
pelayanan maupun memperkaya wawasan Anda. Tunggu apa lagi? Segera klik 
tautan di atas dan dapatkan ratusan artikel mengenai keluarga. (Yegar)  

4. SABDASpace: http://www.sabdaspace.org/keywords/keluarga  

SABDA Space (SS) adalah wadah bagi para blogger Kristen dari berbagai 
denominasi gereja untuk berbagi tulisan, berupa blog, tentang kekristenan. Situs 
ini sudah diikuti oleh lebih dari tujuh ribu orang, dengan jumlah blog lebih dari 
8300 blog, terhitung hingga ulasan ini ditulis. Ada banyak kategori tulisan yang 
bisa Anda baca, mulai dari Alkitab, anak, apologetika, artikel, Kristen, rohani, 
Bahasa/Sastra, keluarga, dsb.. Salah satu kategori, yaitu keluarga, mempunyai 
tulisan sebanyak 45 blog. Semua tulisan bertema keluarga ini bisa Anda baca, 
bahkan Anda bisa ikut mengomentari tulisan-tulisan tersebut, dengan cara: Anda 
harus mendaftar terlebih dahulu supaya Anda mempunyai akun di SS. Dengan 
akun ini, Anda bisa melakukan aktivitas di komunitas SS, seperti menulis blog, 

http://www.telaga.org/
http://keluarga.co/TOP_Keluarga
http://artikel.sabda.org/kata_kunci/keluarga
http://artikel.sabda.org/
http://www.sabdaspace.org/keywords/keluarga
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memberi komentar, dan mengirim pesan. Hampir semua blog di SS menjadi 
bahan diskusi dan belajar bagi para blogger. Penasaran? Bergabunglah di 
komunitas SABDA Space dan jadilah berkat melalui tulisan-tulisan Anda. (Santi 
T.)  

5. (Blog) All of Grace : http://zurishaddaiallofgrace.blogspot.com/2011/05/7-cara-
alkitabiah-untuk-membangun.html  

Isi dari blog yang ditulis dengan nama AllofGrace ini memang tidak seluruhnya 
mengenai keluarga. Namun, ada beberapa tulisan tentang keluarga yang cukup 
menarik di antaranya berjudul, "7 Cara Alkitabiah Membangun Keluarga yang 
Alkitabiah" dan "Keluarga yang Mengecewakan". Dalam Tulisan yang pertama, 
blogger AllofGrace membagikan langkah-langkah membangun keluarga yang 
bahagia menurut Alkitab. Sedangkan dalam tulisan kedua, blogger ini 
mengangkat kasus keluarga Raja Daud yang berantakan, tetapi tetap dipakai 
oleh Tuhan. Di samping kedua tulisan tersebut, blog ini masih memiliki beberapa 
artikel lainnya. Selamat membaca. (Yegar)  

6. Majalah Keluarga: http://harmonimajalah.blogspot.com/  

Blog ini berisi artikel-artikel yang diambil dari majalah "Harmoni". Dari arsip blog 
ini, kita bisa mendapatkan artikel-artikel seputar keluarga. Topik yang dibahas 
mencakup masalah hubungan pasutri, mendidik anak, mengatur rumah tangga 
muda, membangun usaha keluarga, dan masih banyak lagi. Majalah Harmoni 
sendiri merupakan sebuah majalah yang diterbitkan bagi keluarga muda Kristen 
maupun Katolik. Yang menarik dari situs ini adalah disediakan tautan untuk 
mengunduh beberapa edisi majalah "Harmoni". Pengunjung situs yang tertarik 
untuk mendapatkan majalah ini dalam versi digitalnya bisa langsung 
mengunduhnya. Penasaran 'kan? Langsung saja mampir ke blog ini. (Yegar)  

7. (Blog) Kesejahteraan Keluarga Kristen: http://altarfamily.blogspot.com/  

Blog yang dibuat oleh David ini bertujuan agar para pembaca blog ini mengetahui 
bagaimana cara menjalin hubungan yang baik dengan anggota keluarga maupun 
pasangannya. Saat ditulis, blog ini memiliki artikel-artikel menarik seputar seluk 
beluk pernikahan dan hidup berkeluarga yang dilandaskan pada firman Allah. 
Ada juga beberapa tip yang disajikan dalam blog ini. Setelah membaca artikel 
dan tip dalam blog ini, diharapkan pembaca bisa menambah pengetahuannya 
untuk menyelesaikan konflik dalam keluarganya. (Gunung)  

8. (Inggris) Focus On The Family : http://www.focusonthefamily.com/  

Situs dengan slogan "Helping Family Thrive" ini merupakan situs pelayanan bagi 
keluarga Kristen. Situs ini memiliki lima kategori utama yaitu pernikahan, orang 
tua, tantangan hidup, iman, dan isu sosial. Di dalam kategori utama tersebut, 
masih terdapat lebih banyak subkategori dan artikel-artikel. Dalam bagian 

http://zurishaddaiallofgrace.blogspot.com/2011/05/7-cara-alkitabiah-untuk-membangun.html
http://zurishaddaiallofgrace.blogspot.com/2011/05/7-cara-alkitabiah-untuk-membangun.html
http://harmonimajalah.blogspot.com/
http://altarfamily.blogspot.com/
http://www.focusonthefamily.com/
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"store", Anda dapat melihat produk-produk yang ditawarkan mulai dari majalah, 
buku, hingga film dengan beragam judul. Situs ini juga memiliki forum internet 
untuk berdiskusi. Sayangnya, saat kami mengulas situs ini, forum tersebut masih 
dalam proses perawatan (maintenance). Mari berkunjung ke situs ini dan 
dapatkan informasi bermanfaat untuk membina sebuah keluarga Kristen yang 
kuat. (Yegar)  

Tanggal akses: 22 Agustus 2013  

• Catatan Redaksi: Karena dunia internet adalah dunia dinamis yang terus-
menerus berubah, informasi ulasan situs, blog, forum, milis, dan Facebook di 
ICW adalah akurat sesuai dengan yang kami lihat pada saat kami menuliskan 
ulasannya.  
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Aplikasi: Daily Devotional 

Daily Devotional merupakan aplikasi renungan bagi umat kristiani yang dibuat oleh CBN 
(Cahaya bagi Negeri). Aplikasi ini ditujukan bagi Anda untuk bisa menikmati renungan 
di mana saja dan kapan saja melalui perangkat Android Anda. Aplikasi yang di-update 
setiap hari ini menampilkan "Kutipan Hari Ini" yang bisa membangkitkan semangat 
Anda, juga dilengkapi dengan bacaan Alkitab setahun untuk membantu Anda berdisiplin 
dalam membaca Alkitab. Fitur-fitur yang ditambahkan dalam aplikasi ini antara lain 
pemilihan bahasa, fasilitas pencarian, dan juga fitur untuk membagikan. Dengan 
tambahan fitur-fitur tersebut, Anda dapat memilih bahasa, mencari renungan sesuai 
dengan kata kunci yang Anda masukkan, dan membagikan renungan tersebut ke 
teman-teman Anda melalui akun jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, dan 
LintasMe. Anda tertarik dengan aplikasi ini? Silakan unduh dengan mengunjungi alamat 
di bawah ini. (Gunung)  

==> https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CBN.dailydevo&hl=id 
Tanggal akses: 29 Agustus 2013  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.CBN.dailydevo&hl=id
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Multimedia: Fondasi Pernikahan 

Agar tetap kokoh dan kuat dalam menahan badai, pernikahan harus memiliki fondasi 
yang kuat. Bagaimana kita harus membangun fondasi ini? Slide yang diunggah oleh 
Johan Setiawan ini mungkin bisa menjawabnya. Slide ini sebenarnya digunakan untuk 
khotbah pemberkatan pernikahan Evan dan Monika, tetapi isi slide ini menarik untuk 
setiap orang yang membacanya. Presentasi yang terdiri dari 25 slide ini berisi 
penjelasan mengenai tujuan pernikahan, janji pernikahan, dan situasi yang terjadi 
dalam pernikahan. Semuanya itu bertujuan untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam 
pernikahan. Selain itu, slide ini juga memuat ilustrasi tentang sepasang manusia yang 
memiliki fondasi yang kuat meskipun mereka telah berusia senja. Dengan membaca 
slide ini, diharapkan kita bisa mengerti tujuan Tuhan dalam setiap pernikahan. (Gunung)  

Alamat URL : http://www.slideshare.net/JohanSetiawan/fondasi-pernikahan  

Judul presentasi : Fondasi pernikahan  

Tanggal unggah : 07 April 2013  

Jumlah halaman : 25 halaman  

Nama pemateri : Johan Setiawan  

Nama pengunggah : Johan Setiawan  

 

  

http://www.slideshare.net/JohanSetiawan/fondasi-pernikahan
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Topik Bulan Depan 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2013. Oktober: Microblogging, November: 
Layanan Medis, Desember: Natal. Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami 
ulas untuk topik-topik tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, 
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan di bulan yang sesuai. Terima kasih.  
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Stop Press: SABDA.org: Sumber Bahan dan Informasi 
Kekristenan bagi Masyarakat Kristen Indonesia 

Apakah Anda selalu ingin diperlengkapi dengan bahan-bahan kekristenan yang 
berkualitas? Anda ingin membaca bacaan rohani yang alkitabiah setiap hari?  

Kunjungilah situs SABDA.org yang diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA < 
http://ylsa.org >. Dapatkan jutaan bahan kekristenan yang bermutu dan alkitabiah dalam 
situs SABDA.org < http://sabda.org >. Situs ini menyediakan berbagai macam bahan 
kekristenan yang lengkap dan berkualitas dari berbagai bidang pelayanan, mulai dari 
bahan-bahan untuk pelayanan anak, pemuda dan remaja, wanita, penulis, konseling, 
kesaksian, pelayanan misi, dan masih banyak lagi. Melalui situs sabda,org, Anda juga 
dapat terhubung dengan situs-situs YLSA dan semua produk pelayanan YLSA yang 
dapat Anda akses dan unduh secara gratis.  

Segera kunjungi situs SABDA.org! Dapa]tkan akses ke jutaan bahan yang dapat 
mendorong pertumbuhan rohani Anda dan untuk memperlengkapi Anda dalam 
pelayanan tubuh Kristus.  

 

  

http://ylsa.org/
http://sabda.org/
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ICW 1220/Oktober/2013: Mikroblog  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Mikroblog adalah suatu blog yang memiliki ukuran lebih kecil dari blog sebenarnya dan 
biasanya berukuran kurang dari 200 karakter. Mikroblog ini memungkinkan 
penggunanya untuk memublikasikan pembaruannya, baik untuk dilihat oleh semua 
orang maupun kelompok terbatas yang dipilih penggunanya. Pengguna mikroblog juga 
dapat memberikan komentar pada teks pembaruan yang dibuat oleh pengguna lain, 
begitu juga sebaliknya. Mikroblog adalah tema yang diusung oleh ICW untuk 
memperingati Hari Blogger Nasional yang jatuh pada tanggal 27 Oktober. Kami 
berharap, apa yang telah kami berikan bisa menambah pengetahuan Anda.  

Bulan Oktober merupakan bulan yang sangat istimewa bagi kami. Pada bulan ini, kami 
memperingati Hari Ulang Tahun pelayanan SABDA yang ke-19. Sudah banyak 
pelayanan yang dilakukan oleh SABDA, tetapi masih banyak juga pelayanan yang 
belum terjangkau oleh Yayasan Lembaga SABDA.  

Selamat Ulang Tahun SABDA ....  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Enam Mikroblog Populer di Indonesia 

1. Facebook: https://www.facebook.com/  

Facebook adalah sebuah layanan jejaring sosial yang diluncurkan pada bulan 
Februari 2004, dimiliki dan dioperasikan oleh Facebook, Inc. Pada September 
2012, Facebook memiliki lebih dari satu miliar pengguna aktif, lebih dari 
separuhnya menggunakan telepon genggam. Untuk bisa menggunakan situs ini, 
pengguna harus mendaftar terlebih dahulu. Setelah mendaftar, kita dapat 
membuat profil pribadi, menambahkan pengguna lain menjadi teman, saling 
berkirim pesan, dan ada juga pemberitahuan otomatis ketika ada "update" dari 
"teman". Dalam Facebook ini, kita dapat membuat dan bergabung dengan grup 
yang memiliki ketertarikan yang sama. Di sini, juga terdapat fitur tagar (hashtag), 
yaitu langkah pertama untuk mempermudah pengguna menemukan pendapat 
orang terkait topik tertentu dan berpartisipasi dalam percakapan publik (dengan 
tanda #). Dengan Facebook ini, kita dapat berkomunikasi dengan semua orang di 
seluruh dunia. Berikut adalah beberapa Facebook Kristen yang dikelola oleh 
SABDA:  

o Audio Alkitab  : fb.sabda.org/audio  
o Bio-Kristi  : fb.sabda.org/biokristi  
o Direktori Situs Kristen  : fb.sabda.org/icw  
o e-BinaAnak  : fb.sabda.org/binaanak  
o e-BinaSiswa  : fb.sabda.org/binasiswa  
o e-Buku  : fb.sabda.org/buku  
o e-Doa  : fb.sabda.org/doa  
o e-Humor  : fb.sabda.org/humor  
o e-JEMMi  : fb.sabda.org/misi  
o e-Konsel  : fb.sabda.org/konsel  
o e-Leadership  : fb.sabda.org/lead  
o e-Penulis  : fb.sabda.org/penulis  
o e-Reformed  : fb.sabda.org/reformed  
o e-Wanita  : fb.sabda.org/wanita  
o GEMA  : fb.sabda.org/gema  
o KISAH  : fb.sabda.org/kisah  
o m-Biblika  : fb.sabda.org/biblika  
o Pemuda Kristen dan Remaja: fb.sabda.org/praktis  
o PESTA  : fb.sabda.org/pesta  
o SABDA  : fb.sabda.org/sabda  
o SABDA Space  : fb.sabda.org/sabdaspace  
o Teens SABDA Space  : fb.sabda.org/teens  
o YLSA  : fb.sabda.org/ylsa  
o Alkitab SABDA  : fb.sabda.org/alkitab  
o Kamus SABDA  : fb.sabda.org/kamus  
o Natal  : fb.sabda.org/natal  
o Paskah  : fb.sabda.org/paskah (Lusia)  

https://www.facebook.com/
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2. Twitter: https://twitter.com/  

Twitter didirikan pada bulan Maret 2006 oleh Jack Dorsey, dan situs jejaring 
sosialnya diluncurkan pada bulan Juli. Twitter adalah layanan jejaring sosial dan 
mikroblog online. Penggunanya dimungkinkan untuk mengirim dan membaca 
pesan berbasis teks hingga 140 karakter, yang dikenal dengan sebutan kicauan 
(tweet). Twitter telah menjadi salah satu dari sepuluh situs yang paling sering 
dikunjungi di Internet, dan dijuluki dengan "pesan singkat dari Internet". Di 
Twitter, pengguna tak terdaftar hanya bisa membaca kicauan, sedangkan 
pengguna terdaftar bisa mem-posting kicauan melalui antarmuka situs web, 
pesan singkat (SMS), atau melalui berbagai aplikasi untuk perangkat seluler. Di 
dalam situs ini terdapat juga fitur "retweet", yaitu mem-posting tulisan orang lain 
dengan menyertakan informasi penulisnya. Terdapat juga fitur tagar (hashtag), 
yang mempermudah pengguna menemukan pendapat orang untuk topik tertentu. 
Mari menjelajah situs ini dan nikmati fitur-fitur yang ada untuk semakin memiliki 
lebih banyak teman. Di bawah ini adalah beberapa Twitter yang dikelola oleh 
SABDA:  

o SABDA  : http://twitter.com/_SABDA_  
o YLSA  : http://twitter.com/_YLSA_  
o KISAH  : http://twitter.com/sabdakisah  
o PESTA  : http://twitter.com/sabdapesta  
o e-Leadership: http://twitter.com/sabdaleadership  
o e-Doa  : http://twitter.com/sabdadoa  
o e-JEMMi  : http://twitter.com/sabdamisi  
o e-BinaAnak  : http://twitter.com/sabdabinaanak  
o e-BinaSiswa : http://twitter.com/sabdabinasiswa  
o e-Penulis  : http://twitter.com/sabdapenulis  
o e-Wanita  : http://twitter.com/sabdawanita  
o e-Humor  : http://twitter.com/sabdahumor  
o Biblika  : http://twitter.com/sabdabiblika  
o Bio-Kristi  : http://twitter.com/sabdabiokristi  
o e-Buku  : http://twitter.com/sabdabuku  
o e-Konsel  : http://twitter.com/sabdakonsel  
o e-Reformed  : http://twitter.com/sabdareformed  
o ICW  : http://twitter.com/sabdaicw (Lusia)  

 
3. LinkedIn: http://www.linkedin.com/  

 
LinkedIn adalah situs web jaringan sosial yang berorientasi bisnis, terutama 
digunakan untuk jaringan profesional dan sedang berkembang dengan pesat. 
LinkedIn mampu mempertemukan Anda dengan orang-orang yang Anda percaya 
dan membantu Anda untuk bertukar wawasan dan mendapatkan jaringan bisnis 
yang besar. Melalui LinkedIn ini, informasi tersebut akan senantiasa terbarui. 
Anda dapat memperbarui informasi lokasi, pekerjaan, bahkan apa yang sedang 
Anda lakukan di profil online Anda. (Lusia)  

https://twitter.com/
http://twitter.com/_SABDA_
http://twitter.com/_YLSA_
http://twitter.com/sabdakisah
http://twitter.com/sabdapesta
http://twitter.com/sabdaleadership
http://twitter.com/sabdadoa
http://twitter.com/sabdamisi
http://twitter.com/sabdabinaanak
http://twitter.com/sabdabinasiswa
http://twitter.com/sabdapenulis
http://twitter.com/sabdawanita
http://twitter.com/sabdahumor
http://twitter.com/sabdabiblika
http://twitter.com/sabdabiokristi
http://twitter.com/sabdabuku
http://twitter.com/sabdakonsel
http://twitter.com/sabdareformed
http://twitter.com/sabdaicw
http://www.linkedin.com/
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4. Tumblr: https://www.tumblr.com/  

Tumblr merupakan situs microblog yang didirikan oleh David Karp. Tumblr 
memiliki tampilan yang sederhana. Untuk mendaftar, Anda tinggal memasukkan 
alamat email, kata sandi, dan nama pengguna pada halaman awal. 
Dibandingkan dengan Facebook, konsep Tumblr lebih ke arah blog daripada 
jejaring sosial. Hanya saja, karena dinamakan "microblogging", di Tumblr Anda 
bisa mem-posting sebuah blog yang hanya terdiri atas (tetapi tidak terbatas 
pada) satu kalimat saja. Ada tujuh jenis muatan ("content") yang bisa Anda 
"posting" di sini, yaitu: teks, foto, kutipan, tautan, "chat", audio, dan video. 
Sayangnya, tumblr tidak memiliki fitur komentar sehingga para penggunanya 
tidak dapat berinteraksi langsung untuk membahas suatu topik atau "postingan". 
Akan tetapi, para pengguna masih bisa saling berinteraksi melalui fitur 
"message" yang lebih pribadi. Berikut adalah tumblr Kristen yang berhasil kami 
temukan :  

o humorgereja  : http://humorgereja.tumblr.com/  
o bigmansirait  : http://bigmansirait.tumblr.com/  
o christgirlproblems  : http://christgirlproblems.tumblr.com/  
o dailybibleverse365  : http://dailybibleverse365.tumblr.com/  
o questionsaboutchristianity : http://questionsaboutchristianity.tumblr.com/ 

(Yegar)  
 

5. Google+: https://plus.google.com/  

Jika Anda seorang penggemar Facebook, mungkin Anda juga akan menyukai 
Google+. Jejaring sosial keluaran Google ini memang pantas dicoba. Seperti 
layaknya jejaring sosial pada umumnya, Anda bisa membagikan pengalaman 
atau isi hati Anda melalui status Anda. Di Google+, ada 5 hal yang bisa Anda 
jadikan muatan("content") status Anda, yaitu: teks, foto, tautan, video, dan event. 
Google+ menonjolkan sebuah fitur yang diberi nama "circle". Dengan fitur "circle" 
ini, pengguna bisa membagi teman-teman yang dimilikinya di Google+ 
berdasarkan komunitas di dunia nyata. Misalnya, teman kantor, keluarga, 
sahabat, dan sebagainya. "Circle" ini bisa Anda "custom" sesuai kebutuhan 
Anda. Selanjutnya, Anda bisa memilih "circle" mana saja yang dapat melihat isi 
dari sebuah status yang Anda "posting". Jadi, tidak semua hal yang Anda isikan 
di status Anda bisa dilihat oleh semua teman Google+ Anda. Berikut ini adalah 
beberapa Google+ Kristen yang dapat kami lacak:  

o Jesus Christ Daily  : https://plus.google.com/s/Jesus%20Christ%20Daily  
o Christian Teens  : https://plus.google.com/s/Christian%20Teens  
o Christians in Business : 

https://plus.google.com/s/Christians%20in%20Business  
o Sharing Jesus Christ  : 

https://plus.google.com/s/Sharing%20Jesus%20Christ  
o Christian Music  : https://plus.google.com/s/Christian%20Music  

https://www.tumblr.com/
http://humorgereja.tumblr.com/
http://bigmansirait.tumblr.com/
http://christgirlproblems.tumblr.com/
http://dailybibleverse365.tumblr.com/
http://questionsaboutchristianity.tumblr.com/
https://plus.google.com/
https://plus.google.com/s/Jesus%20Christ%20Daily
https://plus.google.com/s/Christian%20Teens
https://plus.google.com/s/Christians%20in%20Business
https://plus.google.com/s/Sharing%20Jesus%20Christ
https://plus.google.com/s/Christian%20Music
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o Christian Authors  : https://plus.google.com/s/Christian%20Authors 
(Yegar)  
 

6. Plurk: http://www.plurk.com/  

Plurk merupakan situs "microblogging" yang cukup unik. Jika dibandingkan 
dengan Facebook atau Google+, Plurk tentu bukan saingan yang seimbang. 
Namun, Plurk memiliki keunikan dalam hal sistem dan isi yang disajikan. Hal ini 
membuat Plurk memiliki penggemarnya sendiri. Salah satu hal yang menonjol 
dari Plurk adalah sistem Karma. Saat Anda baru membuat akun Plurk, Anda 
akan memiliki nilai Karma 0.00. Poin ini akan terus bertambah seiring dengan 
kemajuan akun Plurk Anda. Semakin banyak teman yang Anda miliki, seberapa 
banyak status yang Anda "posting", seberapa sering Anda mengganti foto, dan 
masih banyak hal lain dapat memengaruhi bertambah atau berkurangnya poin 
Karma yang Anda miliki. Poin Karma ini bisa digunakan untuk mendapatkan fitur-
fitur tambahan di Plurk, misalnya penambahan emoticon (logo-logo yang 
mengekspresikan emosi seseorang, Red.) yang bisa Anda gunakan untuk lebih 
mengekspresikan diri Anda. Sayangnya, kami belum berhasil menemukan Plurk 
yang bernuansa Kristiani. Mungkin, jika Anda berminat mencoba, Anda bisa 
memberikan rekomendasi Plurk Kristen kepada kami. Selamat mencoba. (Yegar)  

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

  

https://plus.google.com/s/Christian%20Authors
http://www.plurk.com/
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Aplikasi: Instapray 

Instapray merupakan sebuah aplikasi Android yang menghubungkan orang di seluruh 
dunia melalui doa. Melalui aplikasi ini, Anda bisa menyampaikan pokok-pokok doa yang 
ingin Anda bagikan kepada orang lain. Anda juga bisa berkomunikasi dengan pengguna 
yang lain serta berdoa untuk orang lain melalui pokok-pokok doa yang telah dikirimkan. 
Penggunaan aplikasi Instapray ini sangat mudah sehingga memungkinkan semua 
orang bisa menggunakannya. Instapray merupakan aplikasi yang bisa didapatkan 
secara gratis, tetapi untuk menggunakannya Anda harus terhubung dengan internet. 
Beberapa fitur juga disediakan dalam aplikasi ini untuk memudahkan pengguna 
memakainya. Salah satunya, pengguna bisa membuat grup doa sendiri di aplikasi ini 
sehingga bisa membagikan pokok-pokok doa hanya dalam grup tersebut.  

Aplikasi ini bisa Anda dapatkan dengan mengunduhnya melalui alamat di bawah ini. 
Selamat berdoa. (Gunung)  
 

==> http://instapray.com/ 
Tanggal akses: 11 September 2013  

  

http://instapray.com/
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Multimedia: Microblogging On Twitter 

Pada edisi kali ini, kami akan membahas presentasi yang diunggah oleh Derek Moore di 
slideshare. Presentasi ini berjudul "Microblogging on Twitter" dan sesuai judulnya, topik 
bahasan utama dalam presentasi ini adalah twitter. Presentasi ini terdiri atas 26 slide 
dan dibagi menjadi empat bagian yaitu: Education & Development, The Manual, The 
Mobile, dan Power Tips. Bagian Pertama membahas tentang hal-hal umum yang 
terdapat di Twitter. Bagian kedua memberikan langkah-langkah membuat akun Twitter 
dan panduan mem-posting kicauan (tweet). Bagian ketiga memberikan informasi 
mengenai cara membuka Twitter melalui perangkat mobile. Dan, bagian yang terakhir 
membahas fitur-fitur yang dimiliki oleh Twitter dan bagaimana cara memanfaatkan fitur 
tersebut. Silakan melihat- lihat presentasi ini, siapa tahu Anda mendapatkan ilmu baru 
untuk menggunakan Twitter. (Yegar)  
 

==> http://www.slideshare.net/weblearning/microblogging-2419870 
Tanggal akses: 27 September 2013  

  

http://www.slideshare.net/weblearning/microblogging-2419870
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Topik Bulan Depan 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2013. November: Layanan Medis dan 
Desember: Natal. Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas untuk topik-
topik tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, 
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan pada bulan yang sesuai. Terima kasih.  
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Stop Press: Publikasi e-BinaSiswa 

Apakah Anda seorang pembimbing bagi pemuda dan remaja? Atau Anda rindu terlibat 
dalam pelayanan pemuda dan remaja Gereja? Bagi Anda yang ingin tahu lebih banyak 
tentang bagaimana membina para pemuda dan remaja dengan lebih baik, inilah 
saatnya bagi Anda untuk beraksi.  

Dapatkan kiat-kiat terbaik dan menarik seputar pembinaan pemuda dan remaja melalui 
artikel dan bahan pembinaan yang kami sajikan dalam publikasi e-Bina Siswa.  

Bergabunglah dengan mengirimkan e-mail ke: < subscribe-i-kan-untuk- 
siswa(at)hub.xc.org >  

Kunjungi pula situs pelayanan remaja Kristen di: ==> http://remaja.sabda.org/  

Ikuti juga komunitas kami di: Facebook e-BinaSiswa: http://fb.sabda.org/binasiswa 
Twitter e-BinaSiswa: https://twitter.com/sabdabinasiswa Yayasan Lembaga SABDA 
http://ylsa.org/  

 

  

http://remaja.sabda.org/
http://fb.sabda.org/binasiswa
https://twitter.com/sabdabinasiswa
http://ylsa.org/
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ICW 1221/November/2013: Layanan Medis  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Bagi setiap orang, kesehatan adalah hal yang utama. Dan, kita pasti tidak 
mengharapkan penyakit datang menghampiri meski penyakit bisa datang sewaktu- 
waktu. Dalam edisi kali ini, ICW menyajikan ulasan tentang situs-situs yang berkaitan 
dengan layanan medis, di antaranya yayasan Kristen yang bergerak di bidang 
kesehatan, rumah sakit Kristen, situs yang menyediakan informasi kesehatan, dan lain-
lain. Kiranya apa yang kami sajikan ini dapat bermanfaat bagi para pembaca ICW.  

Selamat berselancar.  

Staf Redaksi ICW, 
Lusia 
< http://icw.sabda.org > 

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Delapan Situs Layanan Medis 

1. YAKKUM: http://www.yakkum.or.id/ 
YAKKUM (Yayasan Kristen untuk Kesehatan Umum) merupakan salah satu situs 
dari yayasan Kristen yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan. Situs ini 
berisi tentang perjalanan pelayanan YAKKUM, kegiatan-kegiatan yang dilakukan 
untuk membantu sesama dan melayani masyarakat untuk memuliakan nama 
Tuhan. Kita juga dapat melihat Visi dan Misi dari yayasan ini dan perannya dalam 
masyarakat untuk melayani. Untuk memperluas pelayanan kesehatannya, 
YAKKUM juga banyak bekerja sama dengan beberapa rumah sakit Kristen. 
Untuk melihat informasi yang lengkap tentang pelayanan YAKKUM ini, silakan 
Anda berkunjung ke situs ini. (Bayu)  
 

2. (Blog) Pelayanan Medis Nasional: http://pmdn.blogspot.com/  

Blog Pelayanan Medis Nasional merupakan blog yang digunakan sebagai media 
informasi pelayanan medis di Indonesia. Blog ini berisi tentang informasi 
kegiatan pelayanan medis, artikel-artikel baik rohani maupun ilmiah, info 
kebutuhan ketenagaan atau pelayanan, kegiatan ilmiah, humor, serta hal-hal 
lainnya. Blog ini juga mengajak pembaca untuk turut serta mengirim tulisan ke 
blog ini melalui alamat kontak yang tersedia. Silakan berkunjung ke situs ini. 
(Lusia)  

3. (Inggris) CHM: http://www.chministries.org/  

CHM (Christian Healthcare Ministries) merupakan sebuah program perlindungan 
kesehatan yang dikhususkan bagi orang-orang Kristen di seluruh dunia. Sekilas, 
CHM memang mirip asuransi, tetapi mereka sebenarnya adalah "sebuah 
kelompok yang terdiri atas ribuan orang Kristen di Amerika Serikat dan seluruh 
dunia, yang saling menanggung beban dalam bidang biaya kesehatan", seperti 
yang dikutip dalam halaman About Us di situs mereka. Situs CHM sendiri 
memiliki enam menu utama. Masing-masing menu memberikan informasi 
seputar cara menjadi anggota, keuntungan, prosedur, dan testimonial dari 
anggota CHM lainnya. Jika Anda merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, 
silakan mengakses situsnya. (Yegar)  

4. (Inggris) Advocate Health Care: http://www.advocatehealth.com/  

Advocate Healthcare merupakan situs yang menolong orang awam/pasien untuk 
mendapatkan berbagai informasi berhubungan dengan kesehatan. Situs ini 
terdiri atas tiga bagian besar, yaitu "Pasien", "Profesional Medis", dan 
"Perusahaan". Masing-masing bagian memiliki fitur-fitur yang sesuai dengan 
kebutuhannya. Pada bagian "Pasien", pengguna bisa mencari dokter, meminta 
asistensi finansial, melihat jadwal seminar kesehatan, dan masih banyak lagi. 
Sementara itu, pada bagian "Profesional Medis", pengguna bisa mencari 
lowongan kerja, jadwal seminar, artikel medis, dan masih banyak fitur lainnya. 

http://www.yakkum.or.id/
http://pmdn.blogspot.com/
http://www.chministries.org/
http://www.advocatehealth.com/
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Sedangkan bagian "Perusahaan" menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi 
para pemilik usaha untuk menunjang kesehatan karyawannya. Selain fitur-fitur 
yang dikelompokkan tersebut, ada juga fitur lainnya seperti informasi lokasi 
fasilitas-fasilitas kesehatan, video edukasi kesehatan awam, ensiklopedia 
kesehatan, dan masih banyak informasi lain yang ditawarkan situs ini. 
Sayangnya, informasi-informasi praktis seperti dokter atau rumah sakit kurang 
berguna bagi pengunjung situs dari luar Amerika Serikat. Namun, situs ini tetap 
berguna untuk menambah wawasan Anda dalam hal kesehatan dan medis, 
silakan berkunjung. (Yegar)  

5. (Inggris) Health Service Corps: http://www.healthservicecorps.org  

Health Service Corps merupakan suatu badan misionari yang menggunakan 
fasilitas kesehatan sebagai pintu masuk bagi Injil. Badan ini mengirimkan dokter-
dokter ke berbagai tempat yang belum terjangkau oleh Injil dan fasilitas 
kesehatan. Dalam situs ini, kita bisa melihat buah-buah pelayanan mereka di 
berbagai negara berkembang di Afrika, Asia maupun Amerika Latin. Anda bisa 
membuka menu "About" untuk lebih mengenal lembaga ini. Jika Anda terbeban 
untuk memberikan donasi, silakan mengeklik menu "Give". Melalui menu "Pray", 
kita membaca kisah kesaksian dan juga berdoa bagi para dokter misionaris yang 
dikirim ke berbagai negara. Pada menu "Serve", Anda bisa melihat prosedur 
yang dibutuhkan untuk menjadi tenaga sukarelawan. Secara umum, situs ini 
berisi informasi mengenai pelayanan yang telah dilakukan oleh Health Service 
Corps. Sekadar informasi tambahan, badan ini rupanya juga memiliki rumah sakit 
misi di Indonesia, tepatnya di Kalimantan Barat. Selamat berselancar. (Yegar)  

6. PELKESI: http://www.pelkesi.or.id/  

PELKESI adalah singkatan dari Persekutuan Pelayanan Kristen untuk Kesehatan 
di Indonesia. PELKESI merupakan satu wadah persekutuan dalam bidang 
pelayanan dan pendidikan kesehatan bagi lembaga-lembaga dan insan Kristen 
se-Indonesia, dalam usahanya mewujudkan cita-cita dan tugas panggilan 
gerejawi. Ada banyak informasi yang bisa didapatkan dalam situs ini. Informasi-
informasi tersebut di antaranya sejarah dan visi misi organisasi, program-
program, artikel, galeri, direktori PELKESI, dan peraturan kesehatan. Kunjungilah 
situs ini, maka Anda akan mendapatkan banyak informasi tentang pelayanan 
Kristen dalam bidang kesehatan. (Lusia)  

7. RS Immanuel: http://rsimmanuel.com/  

Situs yang dimiliki oleh RS Immanuel Bandung ini menyediakan banyak 
informasi yang berhubungan dengan kegiatan dan pelayanan RS Immanuel di 
antaranya profil rumah sakit, jenis-jenis pelayanan yang ada, fasilitas-fasilitas 
yang tersedia, info kesehatan, jam berkunjung pasien, berita, dan pranala partner 
rumah sakit. Melalui situs ini, Anda juga bisa melakukan registrasi secara online, 

http://www.healthservicecorps.org/
http://www.pelkesi.or.id/
http://rsimmanuel.com/
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baik pasien lama maupun baru. Situs ini akan sangat bermanfaat bagi Anda yang 
ingin tahu lebih banyak tentang RS Immanuel. (Lusia)  

8. (Blog) PTKKI: http://ptkkiyppii.blogspot.com  

Blog ini merupakan salah satu blog yang menarik untuk dibaca. Blog ini berisi 
berbagai artikel kesehatan dan pelayan merawat orang-orang sakit. Bagaimana 
cara merawat dan memotivasi orang sakit sehingga mereka tetap memiliki 
semangat hidup dan mau berjuang untuk sembuh. Blog ini juga berisi artikel-
artikel yang dapat menolong kita untuk memberikan penghiburan dan dorongan 
kepada yang sakit sehingga mereka lekas sembuh. Sebab, hati yang gembira 
adalah obat. Selain itu, ada juga foto-foto yang menjelaskan kegiatan mereka 
saat melayani di lapangan. (Bayu)  

Tanggal akses: 23 Oktober 2013  

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

  

http://ptkkiyppii.blogspot.com/
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Aplikasi: Buku Saku Dokter 

Buku Saku Dokter merupakan sebuah aplikasi medis yang dapat mendukung kinerja 
dokter dalam memberikan pelayanan kesehatan. Aplikasi yang menggunakan bahasa 
Indonesia ini disesuaikan dengan kebutuhan dokter di Indonesia, karakter penyakit, dan 
jenis obat-obatan yang tersedia di pusat pelayanan kesehatan Indonesia. Aplikasi ini 
membahas bagaimana menegakkan diagnosis dengan anamnesis dan pemeriksaan 
fisik serta pemeriksaan penunjang sederhana yang bisa dilakukan di Puskesmas. Untuk 
mempermudah dalam penggunaannya, aplikasi ini memiliki menu utama yang terdiri 
atas Referensi, Informasi Obat, Penunjang Diagnostik, dan Forum Diskusi.  

Aplikasi ini sangat berguna bagi dokter, perawat, dan bagi Anda yang ingin menambah 
wawasan tentang layanan medis. Anda bisa mendapatkan aplikasi dengan 
mengunjungi alamat di bawah ini. (Gunung)  
==> 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makemedroid.keyecaa844b&hl=en  

Tanggal akses: 18 Oktober 2013  

  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.makemedroid.keyecaa844b&hl=en
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Multimedia: Gereja yang Sehat Secara Emosional 

Gereja yang Sehat Secara Emosional merupakan sebuah buku terjemahan yang ditulis 
oleh Peter Scazzero dengan judul asli "The Emotionally Healthy Church". Dalam buku 
tersebut dituliskan bahwa ada beberapa mata rantai yang hilang dalam pemuridan. 
Pemuridan yang sejati seharusnya bisa mengintegrasikan kesehatan rohani dan emosi. 
Slide presentasi ini juga memberikan enam prinsip untuk menjadi orang yang sehat 
secara emosional. Johan Setiawan mengambil bab 4 dari buku tersebut untuk disusun 
sebagai bahan presentasinya. Slide presentasi yang diunggah oleh Johan Setiawan ini 
memberikan penjelasan mengenai Inventory Kesehatan Rohani/Emosi. Presentasi 
tersebut digunakan agar Anda lebih mengenali kesehatan rohani/emosi Anda. Jika 
Anda tertarik dengan presentasi ini, silakan mengunjungi alamat di bawah ini. (Gunung)  

Alamat URL 
: http://www.slideshare.net/JohanSetiawan/gereja-yang-sehat-secara-
emosional  

Judul presentasi : Gereja yang Sehat Secara Emosional  

Tanggal unggah : 07 Oktober 2012  

Jumlah halaman : 42 halaman  

Nama pemateri : Johan Setiawan  

Nama 
pengunggah 

: Johan Setiawan  

Tanggal akses : 17 Oktober 2013  

 

  

http://www.slideshare.net/JohanSetiawan/gereja-yang-sehat-secara-emosional
http://www.slideshare.net/JohanSetiawan/gereja-yang-sehat-secara-emosional
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Topik Bulan Depan 

Berikut ini adalah tema ICW hingga akhir 2013. Desember: Natal. Apabila Anda 
memiliki situs yang cocok untuk kami ulas untuk topik tersebut, silakan kirimkan kepada 
redaksi ICW 
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan di bulan yang sesuai. Terima kasih.  
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Stop Press: Sumber Bahan Natal Berkualitas dari SABDA 

Kami yakin Anda yang aktif di pelayanan pasti sudah mulai berpikir untuk 
mempersiapkan Natal, bukan? Nah, dengan gembira kami menginformasikan bahwa 
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) telah menyediakan berbagai bahan seputar Natal, 
yang bisa Anda temukan di situs Natal Indonesia, Youtube, dan Facebook Natal. 
Melalui situs, Anda bisa mendapatkan banyak bahan seperti: Renungan Natal, Artikel 
Natal, Cerita/Kesaksian Natal, Drama Natal, Puisi Natal, Tips Natal, Bahan Mengajar 
Natal, Blog Natal, Resensi Buku Natal, Gambar/Desain Natal, Lagu Natal, dll.. Situs ini 
sangat interaktif karena semua pengunjung bisa mendaftarkan diri, berpartisipasi aktif 
dengan mengirimkan tulisan, menulis blog, memberikan komentar, dan mengucapkan 
selamat Natal kepada pengunjung yang lain.  

Selain situs, Anda bisa mendapatkan bahan Natal berupa video audio melalui Youtube. 
Anda juga bisa bergabung di komunitas Facebook Natal sehingga Anda bisa saling 
mendukung, berbagi hal-hal seputar Natal, dan menambah relasi dengan saudara-
saudari seiman. Jadi, tunggu apa lagi? Segera kunjungi sumber-sumber bahan Natal 
dari YLSA. Mari berbagi berkat pada perayaan hari kedatangan Kristus ke dunia 2000 
tahun yang lalu ini, dengan menjadi berkat bagi kemuliaan nama- Nya.  

• Situs Natal: http://natal.sabda.org/  
• Youtube:  

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  

• Facebook Natal: http://fb.sabda.org/natal  

 

  

http://natal.sabda.org/
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
http://fb.sabda.org/natal


ICW 2013 
 

112 
 

ICW 1222/Desember/2013: Natal  
Salam Kasih  

Sahabat ICW,  

Tidak terasa, kita sudah memasuki bulan Desember. Bulan yang sangat ditunggu- 
tunggu oleh umat Kristen di seluruh dunia. Setiap orang pasti memiliki cara yang unik 
dan berbeda-beda untuk mempersiapkan diri menyambut hari Natal, hari kelahiran 
Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana dengan persiapan Anda? Apakah Anda ingin Natal 
tahun ini menjadi Natal yang istimewa? Kami menyajikan bahan-bahan untuk Natal 
Anda. Anda bisa menggali lebih dalam lagi dari ulasan-ulasan situs yang kami sajikan 
dalam edisi ini sehingga menjadi ide bagi Anda untuk merayakan Natal. Selamat 
menyambut Natal dan jadikan Natal Anda istimewa di tahun ini. Tuhan memberkati dan 
selamat berselancar.  

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

  

http://icw.sabda.org/
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Ulasan: Situs Natal di Indonesia 

1. Situs Natal Indonesia: http://natal.sabda.org  

Situs Natal Indonesia merupakan situs yang menyediakan bahan-bahan 
kekristenan untuk memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Situs yang 
diluncurkan oleh Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) ini merupakan satu-satunya 
situs yang khusus menyediakan bahan Natal dengan menggunakan bahasa 
Indonesia. Dalam situs ini, Anda bisa mengakses artikel maupun bahan Natal 
lainnya yang telah dikategorikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kristen 
Indonesia. Selain itu, Anda juga dapat mengucapkan selamat Natal dan juga bisa 
mengunduh bahan-bahan Natal melalui situs ini. Anda juga bisa melihat 
selengkapnya tulisan Natal yang disajikan dalam situs ini, antara lain:  

o Artikel Natal 
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/artikel  

o Kesaksian 
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/ceritakesaksian  

o Renungan Natal 
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/renungan  

o Khotbah Natal 
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/khotbah  

o Tahukah Anda 
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/tahukah_anda  

o Resensi Buku 
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/resensi_buku  

o Review Situs 
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/review_situs  

o Blog Natal 
http://natal.sabda.org/blog_natal  

Selamat berselancar di situs Natal Indonesia. (Gunung)  

2. Video Natal: http://www.youtube.com/watch?v=2ng_O60KwYE&feature=c4-
overview&list=UUx6MvHfIDttMYKrgJJx040g  

Video Natal terbaru yang diunggah oleh Yayasan Lembaga SABDA ini 
menceritakan Kisah Natal yang diambil dari Kitab Matius dan Lukas. Dalam Injil 
Matius, dikisahkan tentang malaikat yang memberitahukan kabar kelahiran 
Yesus kepada Yusuf dan Raja dari Timur, hingga pengungsian yang dilakukan 
oleh keluarga yang kudus ini. Sedangkan dalam Injil Lukas, dikisahkan tentang 
malaikat yang memberitahukan kabar kelahiran Yesus kepada Maria dan para 
gembala di padang. Video ini menggabungkan kedua kisah tersebut menjadi 
satu cerita. Diawali dengan pemberitaan kepada Maria hingga akhirnya kabar 
gembira tersebut disampaikan kepada Raja dari Timur. Pengisi audio dalam 
video ini diambil dari Alkitab Suara (http://alkitabsuara.com) dengan visual dari 

http://natal.sabda.org/
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/artikel
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/ceritakesaksian
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/renungan
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/khotbah
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/tahukah_anda
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/resensi_buku
http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/review_situs
http://natal.sabda.org/blog_natal
http://www.youtube.com/watch?v=2ng_O60KwYE&feature=c4-overview&list=UUx6MvHfIDttMYKrgJJx040g
http://www.youtube.com/watch?v=2ng_O60KwYE&feature=c4-overview&list=UUx6MvHfIDttMYKrgJJx040g
http://alkitabsuara.com/
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komik Alkitab yang berjudul "Ia Hidup di Antara Kita", dengan alih bahasa Agus 
Wijaya dan editor Andy Wijaya. Semoga video kisah kelahiran Yesus ini dapat 
membantu kita semakin menghayati arti Natal.  

Anda juga bisa mengakses video Natal lainnya. Berikut ini adalah daftar video 
Natal untuk memperlengkapi Natal Anda: Bahasa Indonesia:  

o Kisah Natal (Kelahiran Yesus) 
http://www.youtube.com/watch?v=iwWieDGYJm8&feature=c4-overview-
vl&list=PL3E2E236C2CAA8911  

o Kisah Natal Matius (1) 
http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg&feature=c4-overview-
vl&list=PL3E2E236C2CAA8911  

o Kisah Natal Lukas (1) 
http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-
KeY&list=PL3E2E236C2CAA8911  

Bahasa Jawa:  

o Carita Natal Matius (1) 
http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU&list=PL3E2E236C2CAA
8911  

o Carita Natal Lukas (1) 
http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8&list=PL3E2E236C2CAA
8911  

Bahasa Inggris:  

o The Story of Christmas - An Animation 
http://www.youtube.com/watch?v=0PjS2KYU3Is&list=PL3E2E236C2CAA8
911  

o Birth of Jesus 
http://www.youtube.com/watch?v=QhcKd8uV6cM&feature=c4-overview-
vl&list=PL3E2E236C2CAA8911  

o The Christmas Story - The Shepherds (1/3) 
http://www.youtube.com/watch?v=2z1CbX0kIkM&list=PL3E2E236C2CAA
8911  

o The Christmas Story - The Shepherds (2/3) 
http://www.youtube.com/watch?v=JoGat_o5IcE&list=PL3E2E236C2CAA8
911  

o The Christmas Story - The Shepherds (3/3) 
http://www.youtube.com/watch?v=2hQe2eEnr00&list=PL3E2E236C2CAA
8911 (Lusia)  

 

http://www.youtube.com/watch?v=iwWieDGYJm8&feature=c4-overview-vl&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=iwWieDGYJm8&feature=c4-overview-vl&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg&feature=c4-overview-vl&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=q8tSbbQPGZg&feature=c4-overview-vl&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-KeY&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=MWxqm9U-KeY&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=w3Vt18UvxsU&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=j0ThUUrWVV8&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=0PjS2KYU3Is&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=0PjS2KYU3Is&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=QhcKd8uV6cM&feature=c4-overview-vl&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=QhcKd8uV6cM&feature=c4-overview-vl&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=2z1CbX0kIkM&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=2z1CbX0kIkM&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=JoGat_o5IcE&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=JoGat_o5IcE&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=2hQe2eEnr00&list=PL3E2E236C2CAA8911
http://www.youtube.com/watch?v=2hQe2eEnr00&list=PL3E2E236C2CAA8911
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3. Lagu Natal: http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/lagu  

Lagu Natal merupakan lagu yang diciptakan untuk memuji Tuhan karena kasih-
Nya kepada dunia melalui kelahiran Yesus Kristus. Untuk mendapatkan lagu 
Natal, Anda bisa mengunjungi halaman Lagu di situs Natal Indonesia. Ketika 
memasuki halaman ini, Anda akan mendapatkan banyak judul lagu Natal dan 
melihat lirik lagu tersebut. Lirik lagu-lagu Natal yang ditampilkan dari bahasa 
Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Mandarin. Anda juga bisa mengunduh 
lagu dalam format midi melalui link yang telah disediakan. Halaman ini juga 
menyediakan lirik lagu himne Natal dari Kidung Jemaat (KJ), Pelengkap Kidung 
Jemaat (PKJ), dan Nyanyikanlah Kidung Baru (NKB). Selain lirik lagu, situs ini 
juga menampilkan beberapa video klip lagu Natal. Selamat berselancar.  

Anda juga bisa mengunjungi situs Gema yang menyajikan lagu-lagu Natal di 
alamat http://gema.sabda.org/mp3_players_dan_lagulagu_format_midi. 
(Gunung)  

4. SABDA Space: http://sabdaspace.org/keywords/natal  

Salah satu tujuan situs SABDA Space adalah untuk mempererat persaudaraan 
dalam Kristus serta memperluas wawasan pengetahuan. Sebagai wadah para 
blogger Kristen untuk berbagi tulisan, situs ini telah memiliki lebih dari 9.500 blog. 
Untuk memudahkan para pengunjung, situs ini dibagi dalam beberapa kategori. 
Salah satu kategori tersebut adalah Natal. Dalam kategori Natal tersebut, kita 
bisa membaca tulisan-tulisan dari para blogger yang menceritakan pengalaman 
Natal mereka, kisah kasih Natal, dan tulisan-tulisan lainnya yang berhubungan 
dengan Natal. Tulisan-tulisan yang ditampilkan dalam situs ini bisa menjadi 
inspirasi bagi Anda yang akan merayakan Natal. Anda pun bisa menjadi anggota 
SABDA Space dan berbagi tulisan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Selamat 
berkarya. (Gunung)  

5. Facebook Natal: https://www.facebook.com/pages/Natal/246651518718996  

Bagi Anda yang aktif di dunia media sosial, terutama Facebook, silakan masuk 
ke Facebook Natal. Facebook yang memiliki jumlah penggemar mencapai lebih 
dari 14.000 ini aktif memberikan informasi bahan-bahan Natal, pengetahuan 
penting seputar peristiwa Natal, maupun pertanyaan-pertanyaan untuk 
didiskusikan oleh setiap penggemar Facebook ini. Anda pun dapat terlibat dalam 
Facebook ini untuk memosting komentar dan ikut mendiskusikan suatu pokok 
pertanyaan seputar Natal. Semoga kehadiran Facebook Natal ini menambah 
wawasan dan iman kita akan makna Natal yang sejati.  

Anda juga bisa mengunjungi Facebook Natal yang lain sesuai dengan alamat di 
bawah ini:  

http://natal.sabda.org/category/jenis_bahan/lagu
http://gema.sabda.org/mp3_players_dan_lagulagu_format_midi
http://sabdaspace.org/keywords/natal
https://www.facebook.com/pages/Natal/246651518718996
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o Natal (Christmas) 
https://www.facebook.com/pages/Natal/106070606091935?fref=ts&rf=108
085475886344  

o Natal Damai dan Penuh Kasih 
https://www.facebook.com/pages/Natal-Damai-dan-Penuh-
Kasih/123419984527  

o Natal (Hari Kelahiran Yesus Kristus) 
https://www.facebook.com/pages/NATAL-HARI-KELAHIRAN-YESUS-
KRISTUS/171384758968  

o Humor Natal: http://humor.sabda.org/keyword/natal  

Situs i-Humor merupakan situs milik Yayasan Lembaga SABDA yang menyajikan 
humor-  

humor yang sehat. Koleksi humor yang dimiliki oleh situs ini sangat banyak dan 
terdiri atas berbagai macam kategori. Karena ini adalah bulan Desember, secara 
khusus kami akan mengulas mengenai humor-humor yang bertemakan Natal. 
Untuk mengaksesnya, Anda bisa memasukkan URL di atas atau mengetikkan 
keyword "natal" pada kotak pencarian di sebelah kiri atas. Terdapat puluhan 
humor bertemakan Natal yang dapat Anda gunakan sebagai bahan buletin atau 
sekadar untuk "refreshing". Bagi Anda yang mencari humor untuk keperluan 
pembuatan buletin gereja, humor-humor di sini sudah dilengkapi dengan ayat 
Alkitab sehingga sangat memudahkan Anda. Tunggu apa lagi? Langsung saja 
mampir ke situs ini. Selamat menjelajah, selamat tersenyum. (Yegar)  

Tanggal akses: 21 November 2013  

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

  

https://www.facebook.com/pages/Natal/106070606091935?fref=ts&rf=108085475886344
https://www.facebook.com/pages/Natal/106070606091935?fref=ts&rf=108085475886344
https://www.facebook.com/pages/Natal-Damai-dan-Penuh-Kasih/123419984527
https://www.facebook.com/pages/Natal-Damai-dan-Penuh-Kasih/123419984527
https://www.facebook.com/pages/NATAL-HARI-KELAHIRAN-YESUS-KRISTUS/171384758968
https://www.facebook.com/pages/NATAL-HARI-KELAHIRAN-YESUS-KRISTUS/171384758968
http://humor.sabda.org/keyword/natal
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Multimedia: Tuhan Yesus Menyelamatkanmu 

"Tuhan Yesus Menyelamatkanmu" adalah judul sebuah traktat pelayanan anak yang 
saat ini sudah tersedia dalam bentuk video untuk pelayanan penginjilan Anak. Video 
yang dibuat oleh Yayasan Lembaga SABDA ini menjelaskan tentang keadaan anak 
yang berdosa, dampak dosa dalam kehidupan mereka, dan tindakan Allah untuk 
menyelamatkannya. Pokok-pokok bahasan ini disajikan dengan gambar yang menarik 
dan kata-kata yang sederhana sehingga mudah dimengerti oleh anak- anak. Video ini 
juga menyinggung mengenai peristiwa Natal. Dengan menyaksikan video ini, anak-anak 
diharapkan mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai dosa, penyelamatan, dan 
makna Natal yang sejati dalam kehidupan mereka. Bagi Anda para pendidik Anak, 
silakan mengunduh video ini secara gratis. Kiranya dapat menjadi berkat bagi Anda dan 
anak-anak yang Anda layani. (Yegar)  
 

==> http://www.youtube.com/watch?v=JlE8vfVU9mo&feature=c4-
overview&list=UUx6MvHfIDttMYKrgJJx040g  

  

http://www.youtube.com/watch?v=JlE8vfVU9mo&feature=c4-overview&list=UUx6MvHfIDttMYKrgJJx040g
http://www.youtube.com/watch?v=JlE8vfVU9mo&feature=c4-overview&list=UUx6MvHfIDttMYKrgJJx040g
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Renungan Natal: Di Manakah Dia? 

Ditulis oleh: Sih Ell Mirmaningrum  

Apa yang akan kita bawa sebagai buah tangan ketika menghadiri sebuah pesta ulang 
tahun? Baju, buku, mainan, atau tiket pergi ke suatu tempat untuk bersenang- senang 
bersama orang yang sedang berulang tahun itu? Itu yang lazim dilakukan sekarang. 
Namun, ada kalanya kita hanya memotong tumpeng kecil dan makan bersama secara 
sederhana, seperti yang lazim dilakukan oleh kami ketika masih kecil.  

Tidakkah kita berpikir bahwa Natal juga sebuah perayaan hari lahir seseorang? Natal 
adalah peringatan kelahiran Yesus Kristus. Lalu, ketika kita merayakan kebaktian atau 
perayaan Natal, di manakah Yesus berada? Apakah Dia ada dalam setiap pesta Natal 
kita? Apakah semua acara yang kita rancang itu untuk menyenangkan hati-Nya? 
Apakah semua makanan yang kita siapkan itu untuk Dia juga? Apakah itu semua kita 
lakukan demi menyenangkan hati-Nya, atau hanya demi kesenangan hati kita sendiri?  

Mari kita perhatikan setiap selesai ibadah maupun perayaan Natal. Ketika ibadah atau 
perayaan Natal berakhir, jika sukacita Natal itu tetap hadir di hati kita, di sanalah Tuhan 
Yesus benar-benar hadir bersama kita dalam Natal. Namun, yang terjadi sebaliknya, di 
manakah Yesus berada?  

Dalam kitab Wahyu 3:20 dikatakan "Lihat, Aku berdiri di muka pintu dan mengetok; 
jikalau ada orang yang mendengar suara-Ku dan membukakan pintu, Aku akan masuk 
mendapatkannya dan Aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama 
dengan Aku."  

Di manakah Yesus berada ketika kita berpesta Natal? Tidakkah seharusnya Dia ada 
bersama kita dalam pesta itu sebab pesta itu kita tujukan untuk memperingati 
kehadiran-Nya di dunia ini? Terlebih dari itu, apakah Dia hadir di dalam hati kita, apakah 
semangat, sukacita, kasih yang dari Dia menghidupi setiap perayaan dan setiap hal 
setelah perayaan Natal itu?  

Kini, mari kita menyambut kelahiran-Nya tidak dalam meriahnya perayaan Natal saja, 
tetapi yang terutama kelahiran-Nya di dalam hati kita, kini dan selama- lamanya.  

Selamat menyambut Dia.  

  

http://alkitab.mobi/?Wahyu+3%3A20
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Topik Selanjutnya 

Berikut ini adalah tema ICW tahun 2014:  

Januari  : Renungan  

Februari  : Buku  

Maret  : Tokoh  

April  : Paskah  

Mei  : Hamba Tuhan  

Juni  : Lingkungan Hidup  

Juli  : Anak dan Remaja  

Agustus  : Kepemimpinan  

September  : Yayasan Kristen  

Oktober  : Konseling  

November  : Pujian  

Desember  : Natal  

Apabila Anda memiliki situs yang cocok untuk kami ulas dan sesuai dengan topik- topik 
tersebut, silakan kirimkan kepada redaksi ICW, 
dan kami akan mengulasnya untuk diterbitkan jika memenuhi standar. Terima kasih.  
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Stop Press: Sumber Bahan Terbaik Kidung.Co 

Kabar gembira! Mulai saat ini, Anda akan mendapatkan informasi seputar bahan- bahan 
kidung dengan lebih mudah, cepat, dan berkualitas. Bagaimana caranya? Kunjungilah 
situs Kidung.co dan temukanlah bahan-bahan terbaik dari berbagai sumber, baik 
berupa artikel, ilustrasi khotbah, lagu terpopuler sepanjang masa, dan kumpulan himne 
(KJ, NKB, PKJ, KPRI, PPK, dan Nyanyian Pujian). Selain itu, Kidung.co juga 
mempermudah Anda untuk menemukan komunitas Kristen yang berfokus pada musik 
dan puji-pujian. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini, dapatkan bahan-bahan 
terbaik yang Anda inginkan melalui situs kidung.co.  

Tunggu apa lagi, kunjungilah kidung.co sekarang juga!!  
==> http://kidung.co  

  

http://kidung.co/
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