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BeritaYLSA 44/Januari-Februari/2009
Dari YLSA
Para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terkasih dalam Kristus,

Pertama-tama, kami ingin mengumumkan bahwa mulai tahun 2009, edisi Berita YLSA
mengalami perubahan, baik dalam format maupun cara penyajiannya. Alasan utama
untuk perubahan ini adalah karena kami ingin meningkatkan hubungan yang lebih
interaktif dengan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Hal ini juga sehubungan dengan
situs baru yang YLSA baru saja luncurkan, yaitu situs Blog SABDA
<http://blog.sabda.org>.
Perubahan teknologi internet kian lama kian maju, khususnya ke arah yang lebih
dinamis. Untuk itu, YLSA telah menyediakan wadah yang lebih mengena bagi Sahabat
dan Pendukung YLSA, yaitu dengan membangun sebuah situs interaktif yang kami
sebut dengan Blog SABDA. Harapan kami, perubahan ini mendapat sambutan yang
positif. Untuk penjelasan yang lebih lengkap, silakan menyimak kolom Fokus YLSA di
bawah ini.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Berikut ini beberapa berita yang kami himpun dari tulisan staf di situs Blog SABDA
berdasarkan kegiatan dari masing-masing divisi. Biarlah berita pergumulan kami ini juga
dapat menjadi pokok doa Anda. Terima kasih, Tuhan memberkati.

Divisi Software (Biblika)
1. Judul blog: Tak Perlu Menunggu Sempurna (Oleh: Titus)
Tak perlu menunggu sempurna. Waktu itu saya teringat kata-kata Mas Daniel,
dia senior di tim kami, kami sering menyebutnya "dewa" karena kejeniusan dan
pengetahuannya yang luar biasa di bidang IT. Dia mengatakan "Jika situs (yang
belum sempurna) ini di-upload, hal terburuk apa yang akan dialami pengguna?
Akan meledakkah?" Benar juga apa yang dikatakan Mas Daniel, pikirku. Hari itu
kami satu tim dalam SABDA Developer, yang terdiri dari Mas Daniel, Yuppi, Billy
dan saya sendiri berkeputusan untuk mengusulkan rencana upload ke pimpinan.
Akhirnya moment yang ditunggu datang juga, meeting tanggal 4 Desember 2008
memutuskan kami akan meng-upload situs tersebut pada akhir minggu itu. (Saat
saya menulis artikel ini, proses upload sedang terjadi). Begitulah hidup kita,
terkadang kita tak perlu menunggu sempurna terlebih dahulu untuk dipakai
Tuhan. Tuhan akan menyempurnakan kita sembari Dia memakai hidup kita.
==> http://blog.sabda.org/2009/01/12/tak-perlu-menunggu-sempurna/
2. Judul blog: Dari Alpha ke Beta (Oleh: Yuppi)
Saat diluncurkan, situs SABDA NeXT diberi status Alpha Test. Minggu lalu,
pimpinan YLSA meminta anggota Divisi Net mengadakan evaluasi untuk
memikirkan langkah-langkah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Saat
evaluasi, pikiranku terbuka. Situs ini sebenarnya tidak bisa lagi disebut Alpha
Test, karena sudah tidak ada error-error yang bisa mengacaukan keseluruhan
sistem. Situs ini bukan Alpha, tetapi Beta yang artinya memang ada
kemungkinan error, tetapi bukan error yang fatal. Situs ini seharusnya sudah bisa
diumumkan ke lebih banyak orang. Saatnya kami berani berkata, "Silahkan pakai
program ini, tetapi ini masih versi Beta, maka kalau ada yang error, laporkan
kepada kami untuk bisa diperbaiki secepatnya." Itulah arti sebuah program
berstatus Beta.
==> http://blog.sabda.org/2009/02/06/dari-alpha-ke-beta/

Divisi Web (Sumber Bahan)
1. Judul blog: Ya Natal, Ya Paskah! (Oleh: Kristin)
Sudah sebulan ini kita yang ada di div. Pub dikejar-kejar dengan deadline untuk
mengumpulkan bahan-bahan paskah sebanyak mungkin, termasuk
menghubungi para penulis agar mereka mengirim tulisan- tulisan paskahnya.
Akhirnya, YLSA pun berhasil memunculkan situs baru "paskah.sabda.org". Sip
deh!
==> http://blog.sabda.org/2009/02/19/ya-natal-ya-paskah/
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2. Judul blog: "Wanita" ... Oh ... "Wanita" (Oleh: Yohanna)
Kira-kira sebulan kemudian, ternyata saya tidak hanya ditunjuk menjadi pimred
e-Wanita, karena saya juga dipercaya untuk membuat konsep situs yang isinya
khusus untuk wanita Kristen. Wah berbagai perasaan campur aduk menjadi satu
waktu itu, ada rasa bangga karena kepercayaan yang diberikan sekaligus rasa
takut. Walau sudah bekerja di YLSA selama 2 tahun, baru sekali ini saya terlibat
dalam pembangunan sebuah situs dari "nol". Selama ini saya lebih banyak
membantu meng-update bahan di situs-situs YLSA. Setelah melakukan survei
dan tanya ke sana ke mari, akhirnya jadilah "storyboard" dan "sitemap" untuk
situs wanita ini. Mulailah ide situs wanita ini "digodog". Dari draft yang saya
ajukan itu ternyata tidak semuanya bisa diaplikasikan seperti yang saya mau.
Dari masukan teman-teman, kami melakukan perbaikan dan penambahan
supaya hasilnya lebih bagus. Alhasil, setelah dirombak, tampilan (walaupun
masih di atas kertas) sudah lebih rapi dan praktis daripada sebelumnya.
==> http://blog.sabda.org/2009/03/19/wanita-oh-wanita/

Divisi Publikasi (Sumber Bahan)
1. Judul blog: Ultah ICW Ke-11 (Oleh: Yohanna)
Mengapa bulan Januari adalah bulan istimewa bagi ICW? Karena 11 tahun yang
lalu, tepatnya tanggal 25 Januari 1999, edisi perdana ICW lahir. Itu sebabnya
setiap bulan Januari, ICW menerbitkan edisi khusus ulang tahunnya. Apa
hubungan saya dengan ICW? Sudah setahun lebih sedikit saya menjabat
sebagai Pimpinan Redaksi (Pimred) ICW. Pada ulang tahun ICW tahun 2009 ini,
saya menampilkan edisi khusus yang sedikit unik, yaitu dengan mengundang
beberapa ex-pimred yang pernah menangani ICW untuk berbagi pengalaman
(ada yang sudah tidak lagi bekerja di YLSA).
==> http://blog.sabda.org/2009/02/12/ultah-icw-ke-11/
2. Judul blog: Pengembangan Publikasi e-Leadership (Oleh: Dian)
Nah, sejak terbit pertama kali tanggal 30 November 2005, saya merasa kurang
ada perubahan signifikan pada publikasi ini, baik pada format, jumlah terbitan,
maupun ukuran filenya (rata-rata 23 — 30 kilobyte). Karena itu, pada 2009 ini,
saya rasa sudah saatnya e-Leadership mengembangkan sayap dengan
melakukan beberapa perubahan, betul tidak?
==> http://blog.sabda.org/2009/01/12/pengembangan-publikasi-e-leadership/
3. Judul blog: Jangan Pernah Mengabaikan "Awan" Kecil (Oleh: Novita)
Nah, sebagai realisasinya, dalam waktu dekat ini, tepatnya di bulan Maret, YLSA
akan menerbitkan satu milis publikasi baru yang diberi nama e-DOA. Adapun
tujuan untuk menerbitkan milis ini adalah untuk memperlengkapi setiap orang
percaya yang terbeban dan yang terlibat dalam pelayanan doa, juga bagi mereka
yang rindu belajar dan mengetahui lebih dalam mengenai doa. Jadi, segeralah
mendaftar dan bergabung bersama e-Doa.
==> http://blog.sabda.org/2009/02/19/jangan-pernah-mengabaikan-awan-kecil/
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Divisi Humas (PR)
1. Judul blog: Mengapa Sebuah Blog yang Lain Lagi? (Oleh: Daniel)
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) -— atau yang lebih akrab disebut dengan
SABDA saja -— saat ini sudah memiliki cukup banyak situs web, beberapa di
antaranya memiliki blog, bahkan salah satunya, sebut saja SABDA Space,
menjadi blog yang cukup populer dengan ratusan blogger, ribuan posting, dan
puluhan ribu pengunjung setiap bulannya. Begitu pula In-Christ.Net yang
mengikuti di belakangnya (dari sisi volume).
Lalu, mengapa kali ini kami meluncurkan sebuah situs blog yang lain lagi?
Mungkin contoh-contoh berikut ini bisa memperjelas maksud saya.
==> http://blog.sabda.org/2009/01/12/mengapa-sebuah-blog-yang-lain-lagi/
2. Judul blog: Surat Sahabat YLSA dari Buku Tamu SABDA.org (Oleh: Yulia)
Menerima surat dari Sahabat dan Pendukung YLSA merupakan sukacita
tersendiri bagi kami. Terima kasih untuk Rev. Roy Suwuh, Djonly JR Rosang,
dan Roy Christovel yang kami terima beberapa waktu yang lalu. Surat-surat
Anda ini sangat memberi penguatan dan dukungan sehingga kami semakin
semangat untuk melakukan tugas yang Tuhan berikan.
==> http://blog.sabda.org/2009/03/20/surat-sahabat-ylsa-dari-buku-tamusabdaorg/

Divisi HRD (Personalia)
1. Judul blog: Raker YLSA 2009 (Oleh: Billy)
Raker yang sudah direncanakan selama hampir satu bulan ini bertujuan untuk
mengevaluasi pelayanan YLSA yang lalu (2008) dan mengesahkan rencana
pelayanan YLSA yang akan datang (2009). Kesibukan sudah saya rasakan
sekitar 2 minggu sebelum raker diadakan. Bersama rekan-rekan dalam divisi
NET, kami juga menyusun laporan-laporan yang nanti akan dipresentasikan
dalam raker tersebut. Sampai hari terakhir sebelum raker, kesibukan semakin
terasa. Bersaing dengan rekan dari divisi lain, kami saling berebut menggunakan
satu-satunya printer yang ada di kantor. Puji Tuhan, akhirnya semua laporan
selesai dipersiapkan.
==> http://blog.sabda.org/2009/02/04/raker-ylsa-2009/
2. Judul blog: JAM: Jangkau Anak Muda (Oleh: Dian)
Kedatangan saya dan Ari di Bandara Adi Sutjipto pada Minggu, 15 Februari
2009, sekitar pukul 20.30 WIB, adalah bagian terakhir dari rangkaian perjalanan
pulang kami setelah mengikuti Youth Conference 2009 yang digelar Young
Leaders Institute (YLI) dan Youth Empowerment Station (YES) di Sekolah Kristen
Ora Et Labora, Jakarta Selatan.
==> http://blog.sabda.org/2009/02/23/jam-jangkau-anak-muda/
3. Judul blog: Keluarga Besar YLSA Mantu ... Lagi (Oleh: Yulia)
Pada tanggal 10 Januari 2009 yang lalu, akhirnya Ratri mengakhiri masa
lajangnya. Ratri adalah salah seorang staf penerjemah di YLSA yang tergolong
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senior karena dia sudah bekerja dan melayani di YLSA sejak tahun 2003. Di
kantor YLSA, dia biasa dipanggil Ratri, walaupun di rumah dan di gereja dia
dipanggil Yuli (saya kok nggak pernah bertanya kenapa pakai nama yang beda,
ada yang tahu?).
==> http://blog.sabda.org/2009/03/02/keluarga-besar-ylsa-mantu-lagi/
4. Judul blog: Kucinta Keluarga YLSA (Oleh: Davida)
Hai, kenalkan dulu nama saya Davida. Panggilan sayang saya di kantor YLSA
adalah Evie. Saya sudah melayani di YLSA sejak medio 2001 dan salah satu
tugas saya adalah di HRD. Dalam menjalankan tugas ini, saya sudah bertemu
dengan staf-staf baru, tapi juga melihat perpisahan dengan staf-staf yang keluar
dari YLSA. Walaupun silih berganti bertemu dan berpisah dengan staf YLSA,
satu hal yang saya suka di YLSA adalah adanya hubungan yang tidak hanya
sekadar hubungan kerja, tapi juga hubungan kekeluargaan yang erat. Hal
tersebut terus terjalin bahkan sampai staf tersebut sudah tidak bekerja lagi di
YLSA. Kami terus berkomunikasi. Dan kalau waktu memungkinkan, mereka juga
selalu menyempatkan diri berkunjung ke YLSA.
==> http://blog.sabda.org/2009/03/12/kucinta-keluarga-ylsa/

Divisi Umum (Pelayanan)
1. Judul blog: Bukan Sembarang Gudang (Oleh: Setyo)
Sebagai staf YLSA, saya bersyukur karena ibarat ayam di dalam lumbung, saya
berada di tempat dimana tertimbun banyak "makanan" yang bisa saya konsumsi.
Ribuan buku yang ada di perpustakaan YLSA telah memberikan banyak ilmu
yang memperkaya pengetahuan saya secara umum, dan sekaligus menguatkan
iman saya.
==> http://blog.sabda.org/2009/01/12/bukan-sembarang-gudang/
2. Judul blog: Kegigihan di Bukit Hermon (Oleh: Ari)
Entah kebetulan atau bukan (mungkin sudah rencana Tuhan, wow..), weekend
kemarin, tanggal 8-9 Maret 2009, Yayasan Lembaga SABDA diundang untuk
menjadi bagian dari LDK (Latihan Dasar Kepemimpinan) yang diselenggarakan
oleh PPA "Air Hidup" GSJA, Solo. Saya, Dian, Kristin, Davida, dan Ibu Yulia
mendapat kesempatan mengambil bagian di LDK ini.
==> http://blog.sabda.org/2009/03/12/kegigihan-di-bukit-hermon/
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Fokus YLSA

"BLOG SABDA", BLOGNYA PARA SAHABAT DAN PENDUKUNG YLSA
==> http://blog.sabda.org/
Ketika datang di situs Blog SABDA, maka Sahabat dan Pendukung YLSA akan
langsung disambut dengan ucapan selamat datang seperti di bawah ini.
Selamat datang di Blog SABDA!
Inilah blog SABDA, tempat di mana Anda bisa melihat pergumulan dan
pelayanan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) dari kacamata orang-orang
yang bekerja di balik layar YLSA. Kami adalah orang-orang biasa
yang butuh dukungan, dorongan, teguran, dan masukan. Jika Anda
tergerak untuk mendukung pelayanan YLSA tanpa harus menjadi staf
YLSA, inilah tempat yang tepat untuk Anda bisa menjadi berkat.
==> http://blog.sabda.org/
MENGAPA BLOG SABDA?
Salah satu pencetus ide Blog SABDA ini adalah Sdr. Daniel. Karena itu, blog pertama
yang muncul adalah tulisannya yang men-sharing-kan bagaimana ide Blog SABDA ini
muncul. Silakan nikmati tulisannya yang berjudul: Mengapa Sebuah Blog yang Lain
Lagi?
==> http://blog.sabda.org/2009/01/12/mengapa-sebuah-blog-yang-lain-lagi/
TENTANG BLOG SABDA
Kami juga telah mencantumkan penjelasan singkat bagi Sahabat dan Pendukung YLSA
yang ingin tahu lebih lanjut tentang Blog SABDA, di menu Tentang Kami.
Blog SABDA lahir dari kerinduan agar para sahabat dan pendukung
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) bisa terlibat lebih banyak lagi -bukan hanya sebagai penonton yang pasif, tetapi juga bisa ikut
aktif -- dalam proses pelayanan kami.
Visi yang Tuhan berikan untuk YLSA tidaklah mungkin bisa
dijalankan hanya oleh segelintir orang yang secara penuh waktu
mempersembahkan waktunya dengan bekerja di YLSA. YLSA hanyalah
sekadar wadah yang Tuhan pakai untuk menghimpun lebih banyak lagi
orang yang percaya bahwa Tuhan berkenan memakai teknologi
informasi untuk pelebaran Kerajaan-Nya; "IT is for GOD".
Orang-orang inilah yang selama ini telah menjadi sahabat dan
pendukung YLSA. Bersama mereka, YLSA dapat maju dan berkembang
secara konsisten. Mereka adalah para pendoa, donatur, mitra,
konsumen, dan mantan staf YLSA, yang telah dengan setia
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mendampingi pelayanan YLSA. Karena itu, Blog SABDA adalah untuk
Anda, para Sahabat dan Pendukung YLSA!
==> http://blog.sabda.org/tentang-kami/
SIAPA YANG MENULIS DI BLOG SABDA?

Karena situs ini adalah situs yang bercerita tentang pergumulan staf YLSA dan apa
yang terjadi di belakang layar YLSA, maka hanya staf tetap YLSA yang hingga saat ini
masih aktif bekerja dan melayani di YLSA yang boleh menulis blog di Blog SABDA.
Tapi, para Sahabat dan Pendukung YLSA diharapkan dengan sangat untuk berkenan
memberikan komentar.
BAGAIMANA SAHABAT DAN PENDUKUNG YLSA BERPARTISIPASI DI BLOG
SABDA?
Blog SABDA bukan hanya sangat mengantisipasi kedatangan para Sahabat dan
Pendukung YLSA, tapi juga partisipasinya. Blog-blog yang ditulis oleh staf YLSA ini
berisi pergumulan pelayanan di YLSA, baik yang sedang dialami maupun yang sudah
terjadi untuk saling berbagi beban dan berkat. Di tengah pergumulan inilah, kami, para
staf di YLSA, sangat mengharapkan masukan dan dorongan dari para Sahabat dan
Pengunjung YLSA untuk bersama-sama memajukan dan mengembangkan pelayanan
YLSA. Bagaimana caranya?
Caranya mudah sekali, para Sahabat dan Pendukung YLSA dapat mengirimkan
komentar bahkan tanpa harus mendaftar menjadi anggota terlebih dahulu. Anda hanya
perlu mengisi nama dan alamat email dengan benar dan menuliskan komentar Anda.
Hanya saja, perlu diketahui bahwa komentar yang dikirimkan akan dimoderasi terlebih
dahulu oleh Admin. Karena itu, komentar tidak akan langsung tampil saat Anda telah
mengirimkannya.
KATEGORI ISI BLOG SABDA
Untuk mempermudah Sahabat dan Pengunjung YLSA melihat semua blog yang ada di
situs Blog SABDA, maka kami telah membaginya menjadi kategori berdasarkan divisidivisi yang ada di YLSA, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HRD (Personalia)
Humas (PR)
Komunitas (Jejaring)
Publikasi (Sumber Bahan)
Software (Biblika)
Umum (Pelayanan)
Web (Sumber Bahan)
PESTA (Pendidikan)
Administrasi (Keuangan)
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Selamat bergabung bersama YLSA dan marilah kita menjadi alat untuk melakukan
kehendak-Nya dan memuliakan nama-Nya.

Pokok Doa
Kami mengajak para Sahabat dan Pendukung YLSA, terutama para pendoa, yang rindu
berdoa bagi pelayanan YLSA. Dukungan doa Anda sungguh sangat berharga, karena
tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan, pelayanan kami sia-sia adanya.
1. Situs-Situs Baru YLSA
Mari mengucap syukur atas kehadiran situs-situs baru YLSA -- "Blog SABDA"
dan "paskah.sabda.org". Kiranya kedua situs ini dipakai Tuhan untuk menjadi
berkat bagi kemuliaan nama Tuhan.
2. Persiapan Situs SABDA Alkitab
Situs SABDA Alkitab sedang dalam proses untuk diluncurkan. Mohon dukungan
doa supaya Tuhan memberikan ketelitian dan kreativitas pada Tim Software
YLSA sehingga semua rencana bisa terlaksana seperti yang diharapkan.
3. Penerbitan Publikasi e-Doa
Mengucap syukur karena Milis Publikasi e-DOA Edisi I telah diluncurkan. Mari
turut berdoa agar sarana ini membangkitkan lebih banyak lagi pendoa-pendoa
syafaat bagi pelayanan Tuhan di mana pun mereka berada.
4. Bersyukur atas Terselenggaranya Raker YLSA 2009
Bersyukur karena Raker YLSA 2009 telah berlangsung dengan baik. Doakan
agar YLSA terus mendengar dan taat akan kehendak Tuhan sehingga setiap
rencana ke depan diperkenan dan diberkati oleh-Nya.
5. Pelayanan YLSA di Dunia Non-Maya
Doakan keterlibatan YLSA dalam pelayanan-pelayanan lain selain dalam dunia
maya (internet) -- misalnya Retret Remaja LDK, pelayanan perpustakaan, dll..
Biarlah YLSA dapat dipakai Tuhan dan menjadi berkat pula bagi pelayananpelayanan "dunia nyata" tersebut.
6. Staf YLSA
Biarlah Tuhan semakin memperjelas visi dan misi Tuhan bagi YLSA kepada
setiap staf. Bersyukur untuk Sdri. Ratri yang baru saja menikah dengan Sdr.
Rudy. Berkat Tuhan kiranya menyertai kehidupan pernikahan mereka.
7. Kebutuhan Staf Baru
Saat ini YLSA sedang membutuhkan Penerjemah dan Programmer. Mohon
dukungan doa agar Tuhan mengirimkan orang-orang yang memiliki panggilan
dan kerinduan terhadap pelayanan ini.
8. Para Sahabat dan Pendukung YLSA
Berdoa untuk Sahabat dan Pendukung YLSA yang saat ini sedang memasuki
masa-masa pra-Paskah. Mari bersama-sama kita manfaatkan momen ini untuk
merespons anugerah penyelamatan Allah yang besar bagi kita dengan
merenungkan kasih Tuhan dalam hidup dan pelayanan kita bersama.
12
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9. Dukungan Sahabat dan Pendukung YLSA
Mengucap syukur atas jalinan kerja sama dengan Sahabat dan Pendukung
YLSA, baik dalam bentuk doa, dana, daya, duta, dan data bagi pelayanan YLSA
hingga saat ini. Pada tahun 2009 ini, mari kita saling giat mengerjakan bagian
pelayanan elektronik yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Kemuliaan
hanya bagi Tuhan

13
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Laporan Keuangan

Pertama-tama, kami minta maaf karena baru dapat memberikan laporan keuangan
Desember 2008 dan Januari 2009 dalam edisi ini. Silakan disimak.

1. Laporan Desember 2008
A. Sumbangan
Mickey Felder (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
Yenti (BCA)
TELAGA (BCA)
Yenti (BCA)
Dr. Novian Wibowo (BCA)
Slamet Amarta (BCA)
Ezra Bandung (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Widya Kristiani (BCA)
Sumbangan Natal
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain
Total Sumbangan

100.000,00 01/12/08
4.000.000,00 01/12/08
100.000,00 09/12/08
500.000,00 10/12/08
100.000,00 11/12/08
300.000,00 12/12/08
200.000,00 18/12/08
200.000,00 19/12/08
100.000,00 22/12/08
250.000,00 24/12/08
500.000,00 30/12/08
200.000,00
3.703,00
132.500,00
___________
Rp
6.686.203,00

B. [Tambahan: Kami juga menerima sumbangan 3 buah almari buku dari Bp./Ibu
Hariyanto.]
C. Pengeluaran
Biaya Admin & Operasional
Kas Kecil
Biaya Listrik, Telp, dll
Beban Komputer
Pembelian Buku Perpustakaan
Biaya Pengiriman Barang
Biaya Admin Bank
Biaya kepegawaian
Biaya Natal
Sumbangan untuk Iksan

539.300,00
18.500,00
1.954.200,00
49.000,00
674.900,00
51.000,00
22.000,00
18.436.100,00
278.700,00
1.000.000,00
14

___________
Total Pengeluaran
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23.023.700,00

2. Laporan Januari 2009
A. Sumbangan
GKKK (BCA)
TELAGA (BCA)
Sumbangan CD SABDA (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
Catur Wahyu (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Samuel Franklyn (BCA)
Adwin Agung Kurniawan (BCA)
Liesiana Kurniawati (BCA)
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain
Total Sumbangan

300.000,00
500.000,00
100.000,00
2.000.000,00
500.750,00
250.000,00
100.000,00
150.000,00
300.000,00
2.807,00
156.800,00
___________
Rp

06/01/09
09/01/09
13/01/09
20/01/09
27/01/09
27/01/09
29/01/09
30/01/09
30/01/09

4.360.357,00

B. Pengeluaran
Biaya admin & Operasional
Kas Kecil
Biaya Listrik, Telp, dll.
Beban Komputer
Pembelian Buku Perpustakaan
Biaya Pengiriman Barang
Biaya Admin Bank
Biaya Kepegawaian
Biaya Retreat
Total Pengeluaran

93.500,00
26.300,00
2.017.000,00
65.000,00
203.000,00
35.000,00
20.000,00
17.639.900,00
1.660.000,00
___________
Rp

Ucapan Terima Kasih
Ucapan syukur kami naikkan kepada Tuhan atas berkat yang dilimpahkan-Nya bagi kita
semua. Biarlah melalui pelayanan kita bersama, nama Tuhan semakin ditinggikan.
Terpujilah Dia yang memunyai alam semesta ini!
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Bagi Anda yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan memberikan
sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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BeritaYLSA 45/Maret-April/2009
Dari YLSA

Para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Perayaan Paskah baru saja berlalu. Kami berharap Anda semua mendapat kesempatan
untuk merenungkan kembali kasih Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari
penghukuman kekal. Renungan tentang "Kebangkitan Kristus" yang kami sajikan dalam
edisi ini kiranya dapat mengingatkan kita lagi untuk hidup berpadanan dengan
kemenangan yang telah Kristus tunjukkan melalui kebangkitan-Nya. Kini, mari kita
bangkit dan berkarya bagi Dia!
Sehubungan dengan informasi pada Berita YLSA bulan lalu, maka izinkan kami untuk
mengucapkan terima kasih kepada para Sahabat dan Pendukung YLSA yang telah
menyempatkan diri mengunjungi situs Blog SABDA < http://blog.sabda.org > dan
bahkan memberikan komentar di sana. Jika Anda belum mengunjungi dan
meninggalkan komentar di Blog SABDA, kami mengundang Anda untuk
mengunjunginya dan mengenal pelayanan maupun keluarga besar YLSA lebih dekat
lagi.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Berita YLSA

Di sajian berita YLSA Maret-April 2009 ini, kami ketengahkan informasi terbaru dari
beberapa pelayanan YLSA yang kami himpun dari tulisan staf YLSA di Blog SABDA <
http://blog.sabda.org >. Kami undang para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk
berkunjung ke situs ini dan memberikan komentarnya.

Divisi Software (Biblika)
1. Judul blog: SABDA Alkitab Versi Beta Diluncurkan! (Oleh: Titus)
==> http://blog.sabda.org/2009/03/25/sabda-alkitab-versi-beta-diluncurkan/
SABDA Alkitab Versi Beta akhirnya diluncurkan!!! Segala puji syukur hanya bagi
Tuhan Yesus karena Dialah yang memberi kekuatan dan kemampuan untuk
melalui proses ini. Apa yang menjadi kerinduan saya secara pribadi adalah situs
ini boleh menjadi berkat bagi anak-anak Tuhan di Indonesia, terutama dalam
belajar firman Tuhan.
2. Judul blog: Yang Tak Terlupakan dari CD SABDA (Oleh: Daniel)
==> http://blog.sabda.org/2009/04/07/yang-tak-terlupakan-dari-cd-sabda/
Membicarakan tentang CD SABDA, ingatanku melayang mundur sekitar 3,5
tahun yang lalu, tepatnya awal September 2005. Waktu itu pimpinan
memutuskan bahwa CD SABDA 3.0 Beta 2005 harus selesai pekan itu juga.
Selain karena sudah lama tertunda, juga kebetulan saat itu ada sebuah "event"
penting di Jakarta, sehingga sekaligus bisa menjadi momen yang tepat untuk
segera meluncurkan dan mempromosikan CD SABDA 3.0 Beta 2005.

Divisi Web (Sumber Bahan)
•

Judul blog: Peluncuran Situs Wanita Kristen (Oleh: Yohanna)
==> http://blog.sabda.org/2009/04/28/peluncuran-situs-wanita-kristen/
"Mudah-mudahan, akhir Maret 2009, 'my baby' ini bisa segera lahir ..., eh sorry,
bisa luncur ...." Kalimat ini adalah penutup blog saya yang berjudul "Wanita" ...
Oh ... "Wanita". Walaupun agak terlambat, tapi harapan saya sudah terwujud.
Situs Wanita Kristen ini sudah lahir tepatnya pada awal April 2009 yang lalu.
Saya benar-benar bersyukur karena situs ini sekarang bisa dijangkau oleh para
pengunjung di alamat: http://wanita.sabda.org/.

Divisi HRD (Personalia)
•

Judul blog: Staf Baru di YLSA (Oleh: Theo)
==> http://blog.sabda.org/2009/04/17/staf-baru-di-ylsa/
Senin, 13 April 2009, merupakan waktu yang ditetapkan oleh kantor untuk saya
melakukan presentasi. Karena sudah aturan kantor, mau tidak mau harus
dilakukan. Padahal saya belum pernah berbicara di depan orang banyak. Judul
presentasiku adalah "Strategi Promosi Situs". Panas, berkeringat, grogi, mules,
dan gagal adalah gambaran dari hasil presentasi saya kemarin (he he he ...,
udah bisa ditebak, ya?).
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Divisi Pesta (Pendidikan)
•

Judul blog: Mari Ber-PESTA di YLSA (Oleh: Anik)
==> http://blog.sabda.org/2009/04/28/mari-ber-pesta-di-ylsa/
Bagiku, yang sangat menarik di kursus PESTA adalah kelas diskusinya.
Walaupun hanya di kelas maya, namun peserta dapat asyik berdiskusi dan
mengungkapkan pendapat mereka masing-masing. Banyak peserta yang
bersaksi bahwa mereka memperoleh berkat melimpah dari setiap diskusi. Kalau
Anda penasaran dan ingin tahu berkat apa yang sudah mereka peroleh dari
mengikuti kursus PESTA, silakan baca kesaksian mereka di: <
http://www.pesta.org/kesaksian >.

Divisi Administrasi (Keuangan)
•

Judul blog: Keuangan YLSA (Oleh: Elly)
==> http://blog.sabda.org/2009/04/16/keuangan-ylsa/
Namun kalau melihat ke belakang, aku saat ini sangat bersyukur karena dari
laporan keuangan YLSA arsip Berita YLSA, ada penambahan jumlah donatur
setiap tahunnya. Dengan berjalannya waktu dan semakin berkembangnya
pelayanan YLSA -- melalui CD SABDA, publikasi, situs, dan PESTA (kursus
teologia online), dll. -- maka YLSA mulai semakin dikenal. Nah, mereka yang
sudah merasakan berkat Tuhan melalui YLSA, biasanya mulai tergerak untuk
memberikan sumbangan sebagai tanda terima kasih dan dukungan agar
pelayanan YLSA juga menjadi berkat bagi yang lain.
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Artikel :Kebangkitan Kristus

Meskipun perayaan Paskah sudah kita lalui beberapa minggu ini, namun gaungnya
tetap kita rasakan setiap saat. Kebangkitan-Nya merupakan pembuktian kemenangan
atas maut yang Allah nyatakan lewat Putra-Nya, Yesus Kristus. Berikut kami bagikan
artikel tentang kebangkitan Kristus. Biarlah membangkitkan semangat kita untuk
memberikan diri bagi Kristus melalui hidup dan pelayanan kita. Tuhan Yesus
memberkati.
Pembacaan Alkitab: 1 Kor. 15:1-20
"Riwayat hidup" Yesus tidak berakhir pada saat kematian-Nya. Hari Jumat Agung
disusul oleh Hari Paskah: pada hari yang ketiga, Ia bangkit pula dari antara orang mati!
Ketika itulah ternyata bahwa kematian Kristus menjadi kemenangan atas dosa, maut,
dan iblis. Dan oleh kebangkitan-Nya, dinyatakanlah bahwa Yesus itu Kristus, Anak
Allah, dan Tuhan kita (Rom. 1:4; Kis. 2:32 dyb.). Bahkan, harapan kita tentang masa
depan juga semata-mata berdasar pada kebangkitan Kristus (2 Kor. 1:9;1 Pet. 1:3).
Menurut kesaksian Alkitab, Yesus tidak dibangkitkan dari kematian semu. Ia benarbenar telah mati dan Dia bangkit, bukan roh-Nya saja, tetapi dapat dilihat sebagai
manusia yang bertubuh.
Dalam hal itu, ada dua hal yang dengan jelas dikemukakan di dalam Alkitab. Pertama,
Dia yang telah bangkit itu benar-benar manusia bernama Yesus orang Nazaret. Para
rasul sudah melihat bekas-bekas paku, bahkan melihat Dia makan (Luk. 24:36-43; Yoh.
20:27). Tetapi kedua, ada juga perbedaan antara rupa manusia Yesus dahulu dengan
Dia yang sudah bangkit (Mark. 16:12; Yoh. 20:14). Ada diceritakan, bahwa Dia yang
telah bangkit itu masuk ke dalam rumah yang pintunya terkunci (Yoh. 20:19). Rasul
Paulus berkata tentang sebuah tubuh rohani (1 Kor. 15:44); tetapi orang yang "ingin
tahu" sampai mengerti segala-galanya, mereka disebutkannya "orang bodoh"! (ayat 36).
Sebab itu baiklah kita arahkan perhatian kita kepada soal praktis: Apakah faedah
kebangkitan Kristus untuk kita?" Pertama, jawabnya demikian: kita beroleh
pengampunan dosa dan menjadi "orang yang benar" di hadapan Allah, berdasarkan
kemenangan yang diperjuangkan Kristus sebagai pengganti kita (1 Kor. 15:17; Rom.
4:25). Kedua, oleh karena "manusia lama" itu sudah "disalibkan bersama Kristus", maka
dalam hidup ini pun kita dibangkitkan untuk memulai suatu kehidupan yang baru (Rom.
6:5-6). Ketiga, oleh karena Yesus adalah "manusia pertama" yang sudah dibangkitkan,
maka kita pun menanti-nantikan kebangkitan kita juga pada waktu kemenangan-Nya
akan dinyatakan kelak (1 Kor. 15:20-23).
Jadi, jelas bahwa Injil dapat juga disebut "Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitanNya" (Kis. 17:18). Andai kata Ia tidak benar-benar dibangkitkan, maka pemberitaan
Gereja hanyalah omong kosong belaka dan kepercayaan kita tidak ada isinya; kita
masih tetap takluk kepada dosa, dan tetap menjadi warga negara kerajaan maut (1 Kor.
20

Berita YLSA 2009

15:12-19). Tetapi: Kristus telah bangkit; Dialah Tuhan yang hidup, kini dan untuk
selama-lamanya! (1 Kor. 15:20). Syukurlah bagi Allah yang sudah memberikan kepada
kita kemenangan, yakni dengan perantaraan Yesus Kristus (1 Kor. 15:57).
Diambil dan disunting seperlunya dari:
Judul buku: Intisari Iman Kristen
Penulis: Dr. B. J. Boland
Penerbit: BPK Gunung Mulia, Jakarta 1993
Halaman: 45 -- 46

Pokok Doa
Kami sangat percaya bahwa doa orang yang benar besar kuasanya, karena itu kami
mengundang pada Sahabat dan Pendukung YLSA untuk bersatu hati berdoa bagi
kebutuhan YLSA di bawah ini. Dukungan doa Anda sungguh sangat berharga karena
tanpa penyertaan dan pertolongan Tuhan, pelayanan kami sia-sia adanya. Tuhan
Yesus memberkati.
1. Situs-Situs Baru YLSA
Setelah melalui proses perbaikan, akhirnya situs SABDA Alkitab diluncurkan
untuk bisa digunakan bagi khalayak umum. Puji Tuhan! Doakan agar situs
SABDA Alkitab ini semakin menolong masyarakat Kristen untuk mencintai firman
Tuhan dan melakukan kehendak-Nya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Bersyukur
pula atas diluncurkannya situs Wanita Kristen. Kiranya situs ini dapat menjadi
salah satu alat bagi para wanita Kristen Indonesia untuk semakin bertumbuh
dalam iman dan pengetahuan.
2. Rencana Peluncuran CD SABDA 3.0 Final
CD SABDA 3.0 (Beta) telah habis persediaannya dan puji Tuhan kami sedang
mempersiapkan CD SABDA 3.0 (Final) untuk bisa didistribusikan. Mari kita
dukung dalam doa agar tim yang mengerjakan diberikan ketelitian dan
ketekunan.
3. Persiapan Situs Doa
Kerinduan YLSA membangun situs Doa akan terwujud dalam waktu dekat.
Doakan agar hal ini dapat menjadi titik balik pelayanan di Indonesia untuk
mempersatukan para pendoa syafaat agar Tuhan ditinggikan dan pekerjaan-Nya
dinyatakan.
4. Para Sahabat dan Pendukung YLSA
Mari menaikkan syukur kepada Tuhan untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA
yang setia. Kiranya Allah yang penuh kasih memelihara hati dan tangan kita
untuk terus bahu-membahu mengerjakan pekerjaan-Nya.
5. Dukungan Dana untuk Pelayanan YLSA
Mengucap syukur untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA yang telah
memberikan dukungan berupa dana. Setiap berkat materi yang dikumpulkan
kiranya dipakai Tuhan menjadi alat yang berguna di tangan Tuhan.
6. Staf YLSA
Berdoa untuk seluruh staf yang saat ini bekerja penuh waktu di YLSA, termasuk
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staf baru, Sdr. Theo (divisi Web) dan Sdr. Benny (divisi Web), yang telah
melewati masa percobaannya menjadi staf YLSA. Berdoa biarlah Tuhan terus
memberi semangat dan kreativitas sehingga pelayanan yang dikerjakan semakin
menghasilkan berkat berlimpah bagi masyarakat Kristen Indonesia.
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Laporan Keuangan

Berikut kami laporkan kepada Sahabat dan Pendukung YLSA laporan keuangan bulan
Februari 2009 dan Maret 2009. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas campur
tangan dan pemeliharaan Tuhan hingga sampai saat ini.
1. LAPORAN FEBRUARI 2009
A. Sumbangan
Sartijani (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
Mickey Felder (BCA)
STTRII (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)
TELAGA (BCA)
Yenti (BCA)
Widya Kristiani (BCA)
Teguh Widjaja (BCA)
DR Novian Wibowo (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain
Total Sumbangan

500.000,00 02/02/09
2.000.000,00 02/02/09
100.000,00 03/02/09
1.000.000,00 04/02/09
1.000.000,00 05/02/09
500.000,00 06/02/09
100.000,00 09/02/09
1.000.000,00 09/02/09
250.000,00 11/02/09
150.000,00 13/02/09
250.000,00 26/02/09
4.779,00
237.000,00
___________
Rp
7.091.779,00

B. Pengeluaran
Biaya Admin & Operasional
Kas Kecil
Biaya Listrik, Telp., dll.
Pembelian Buku Perpustakaan
Biaya Pengiriman Barang
Biaya Admin Bank
Biaya Kepegawaian
Biaya Seminar & Transportasi

322.500,00
31.500,00
1.959.400,00
3.361.100,00
73.000,00
20.000,00
17.630.500,00
1.136.000,00

Staf dalam Youth Conference (Jakarta)

___________
Total Pengeluaran

Rp
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2. LAPORAN MARET 2009
A. Sumbangan
Jahja Wangsadjaya (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Gunawan & Kristina (BCA)
Sartijani (BCA)
TELAGA (BCA)
LDK PPA Air Hidup (BCA)
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain
Total Sumbangan

150.000,00 02/03/09
500.000,00 02/03/09
100.000,00 02/03/09
2.000.000,00 03/03/09
500.000,00 03/03/09
500.000,00 10/03/09
500.000,00 14/03/09
2.273,00
155.000,00
___________
Rp
4.407.273,00

B. Pengeluaran
Admin dan Kantor
Kas Kecil
Listrik, Telp., dll.
Perpustakaan
Pengiriman pos, paket, dll.
Admin bank
Kepegawaian
Sumbangan banjir
Training staf
Total Pengeluaran

813.000,00
21.700,00
2.243.700,00
203.000,00
39.000,00
45.000,00
18.550.000,00
100.000,00
150.000,00
___________
Rp

22.165.400,00

Ucapan Terima Kasih
Dukungan dana yang para Sahabat dan Pendukung YLSA berikan sungguh sangat
memberkati kami. Biarlah melalui pelayanan kita bersama, nama Tuhan semakin
ditinggikan. Terpujilah Dia yang memunyai alam semesta ini!
Bagi yang tergerak, kami mengundang Anda untuk terlibat dalam pelayanan YLSA
dengan memberikan sumbangan dana dan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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Dari YLSA
Para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Senang sekali menjumpai Anda lagi. (Maaf, kami terlambat mengirimkan Berita YLSA
edisi Mei.) Kami terus berharap agar melalui berita-berita yang kami kirimkan ini, para
Sahabat dan Pendukung YLSA dapat bersyukur bersama kami karena pelayanan YLSA
Tuhan berkati dengan luar biasa. Hari demi hari, Tuhan terus tambah-tambahkan
kesempatan agar YLSA dapat menjangkau lebih banyak orang dengan bahan-bahan
yang disebarkan.
Sehubungan dengan hal ini, kami dengan gembira ingin mengundang para Sahabat dan
Pendukung YLSA untuk bergabung menjadi pendoa-pendoa syafaat yang berdoa bagi
pekerjaan Tuhan di Indonesia melalui situs DOA. Jika Anda tertarik, silakan menulis
email ke: < doa(at)sabda.org > dan kami akan mengirimkan informasi lebih lengkap
untuk Anda.
Selamat melayani dan selamat berdoa.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Berita YLSA
Divisi Web (Sumber Bahan)

1. Judul Blog: Berdoa dan Berbagi Melalui Situs DOA (Oleh: Novi)
==> http://blog.sabda.org/2009/05/21/berdoa-dan-berbagi-melalui-situs-doa/
Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, karena akhirnya situs DOA yang
merupakan langkah lebih lanjut dari penerbitan publikasi e-Doa, dapat
diluncurkan. Kalau Anda ingat dengan blog saya sebelumnya yang berjudul
"Jangan Pernah Mengabaikan Awan Kecil", maka peluncuran situs DOA
merupakan konfirmasi dari Tuhan bahwa Yayasan Lembaga SABDA akan
terlibat lebih aktif lagi untuk berdoa bagi pekerjaan Tuhan di Indonesia.
2. Judul Blog: Tim Web SABDA: Sebuah Pelajaran Hidup (Oleh: Eviriyanti)
==> http://blog.sabda.org/2009/05/28/tim-web-sabda-sebuah-pelajaran-hidup/
Menjadi bagian tim Web SABDA tak bisa dilepaskan dari sejarah hidup seorang
Eviriyanti Christina. Saya mendapatkan banyak hal yang tidak bisa dibeli dengan
uang. Keterampilan baru, pengetahuan, pengalaman berinteraksi, baik dengan
orang yang sekantor maupun rekan-rekan pendukung/mitra YLSA.

Divisi HRD (Personalia)
1. Judul Blog: Belajar Menggali Alkitab (Oleh: Tatik)
==> http://blog.sabda.org/2009/05/28/belajar-menggali-alkitab/
21 April 2009, YLSA kedatangan tamu yang mengisi acara "training" staf YLSA.
Topiknya pas banget, yaitu tentang metode BGA, singkatan dari Baca dan Gali
Alkitab. Training ini dibawakan oleh Pak Philip Situmorang, staf Persekutuan
Pembaca Alkitab (PPA), yang menerbitkan buku renungan Santapan Harian
(SH). BTW, staf YLSA kenal banget dengan SH, karena YLSA-lah yang
menyebarkan format elektroniknya, namanya e-SH. Pak Philip ternyata juga
adalah salah satu alumni PESTA.
2. Judul Blog: Saya dan SABDA (Oleh: Kusumanegara)
==> http://blog.sabda.org/2009/05/29/saya-dan-sabda/
Di kota kecil ini, dua puluh pelayan Tuhan menghabiskan 900+ jam setiap
minggunya untuk melayani orang Kristen Indonesia dari berbagai denominasi
dan lokasi; dari yang berlatar belakang gereja tradisional hingga gereja-gereja
yang memiliki jiwa muda telah menggunakan layanan SABDA, dan dari Jawa
hingga ke Kanada lalu ke Timur Tengah dan kembali ke Indonesia lagi. Situssitus SABDA telah mendunia seturut dengan perintah Tuhan untuk menjadi saksi
Tuhan sampai ke ujung bumi.
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Fokus YLSA
Telah Hadir Situs Doa!
<http://doa.sabda.org/>

Doa adalah napas hidup orang percaya. Karena itu, berangkat dari panggilan untuk
menyediakan wadah bagi anak-anak Tuhan yang rindu belajar lebih banyak tentang doa
atau para pelayan doa yang ingin bersekutu dengan para pendoa yang lain, maka YLSA
menghadirkan "Situs DOA" dengan alamat: http://doa.sabda.org.

Tentang Situs Doa!
a. Latar Belakang
Minimnya bahan kekristean seputar doa di internet menjadi salah satu kerinduan
YLSA untuk meluncurkan situs Doa ini. Bagi para pendoa Kristen Indonesia, situs
ini juga sekaligus bisa menjadi media untuk saling berbagi pengalaman dalam
berdoa dan mendukung saudara seiman lain yang sedang dalam pergumulan.
Besar harapan kami melalui situs ini kita semua dapat menambah wawasan dan
pemahaman/pengajaran yang benar tentang doa.
b. Visi
Mempersiapkan setiap orang percaya yang terbeban dan ingin terlibat dalam
pelayanan doa agar dapat menjadi pasukan-pasukan doa yang kuat dan setia.
c. Misi
o Menyebarkan tulisan-tulisan bermutu dan alkitabiah seputar doa,
khususnya melalui milis publikasi/buletin elektronik.
o Menjadi wadah bagi para pendoa Kristen Indonesia untuk saling
mendoakan, menguatkan, berbagi informasi, dan menjadi berkat.
d. Tujuan
o Menolong setiap orang percaya mengerti rencana dan kehendak Allah
dalam hidup mereka, serta menopang agar setiap orang percaya dapat
bertumbuh ke arah kedewaaan rohani yang lebih matang.
o Memperlengkapi setiap orang percaya, khususnya mereka yang telibat
dalam pelayanan doa, agar memiliki wawasan yang luas dan pengajaran
yang benar tentang doa.
o Mempersiapkan pasukan-pasukan doa yang kuat dan "penjaga-penjaga",
seperti yang terdapat dalam Yesaya 62:6-7.

Apa Saja Yang Bisa Anda Dapatkan Di Situs Doa?
a. Bahan-bahan seputar doa meliputi:
o Artikel
==> http://doa.sabda.org/artikel_artikel_doa
o Kesaksian
==> http://doa.sabda.org/kesaksian
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Tokoh Doa
==> http://doa.sabda.org/tokoh
o Renungan
==> http://doa.sabda.org/renungan
o Ilustrasi
==> http://doa.sabda.org/ilustrasi_doa
o Link ke Situs-Situs Doa
==> http://doa.sabda.org/link_doa
b. Kumpulan Doa dari Situs IMANsejati.net
==> http://doa.sabda.org/kumpulan_doa
c. Kalender Doa (dari Open Doors, PD Timotius, SABDA, dan 40 hari Doa)
==> http://doa.sabda.org/event/
o

Fasilitas Apa Yang Bisa Anda Dapatkan?
Di dalam situs DOA, Sahabat dan Pendukung YLSA dapat menikmati fasilitas-fasilitas
berikut ini.
a.
b.
c.
d.
e.

Kirim Blog
Kirim Permohonan Doa
Kirim Artikel
Bergabung dalam Forum Doa (Saat ini sedang disiapkan.)
Kirim Kegiatan Pelayanan Doa

Jangan menunggu! Ayo, silakan mendaftar menjadi pengguna. Dapatkan berkat dan
jadilah berkat melalui situs DOA. Kemuliaan hanya bagi Tuhan saja.
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Ketika Tuhan Yesus terangkat ke surga, para murid memandang ke atas melihat
keagungan yang telah Tuhan nyatakan. Namun, pandangan mereka harus kembali ke
bawah, karena ada tugas yang telah menanti, yaitu melanjutkan misi penyelamatan-Nya
bagi semua orang di bumi. Bukan hanya para murid, saat ini kita juga diundang untuk
ambil bagian melanjutkan misi penyelamatan Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan
panggilan kita masing-masing. Kiranya renungan berikut ini semakin menguatkan kita
untuk ambil bagian dalam misi Tuhan melalui pekerjaan yang Tuhan telah tetapkan bagi
kita masing-masing.
Bagian ketiga dari hidup yang harus disesuaikan dengan pola hidup Kristus adalah misi
atau pengutusan-Nya. Hal ini secara terbuka dinyatakan dalam ucapan Kristus kepada
para murid-Nya setelah kebangkitan-Nya. "Sama seperi Bapa mengutus Aku, demikian
juga sekarang Aku mengutus kamu" (Yoh. 20:21). Sepanjang hidup-Nya di dunia,
Kristus memandang diri-Nya sebagai Utusan yang dikirim oleh Allah Bapa (Yoh. 17:3).
Ia datang untuk bersaksi tentang Bapa Surgawi-Nya, untuk mewakili Bapa-Nya di depan
manusia. Ia datang untuk menyampaikan secara terus-menerus arus kebenaran dari
Bapa-Nya kepada manusia. Kasih yang ditunjukkan-Nya adalah kasih Bapa yang
disingkapkan dalam bentuk manusia. Kristus yang menyatakan Bapa-Nya (Yoh. 1:18).
Dalam pengertian yang sama, tetapi pada lingkup yang lebih kecil, kita harus memberi
kesaksian tentang Yesus Kristus. Fungsi hidup kita adalah menyampaikan Kabar Baik
mengenai Dia, menyatakan kepribadian-Nya di dalam diri kita, serta berbagi kematian
dan kebangkitan-Nya dengan orang lain agar mereka juga dapat berbagi keselamatan
yang tersedia bagi mereka. Namun, kita tidak dapat melakukannya dengan kekuatan
sendiri, kehendak kita sendiri, atau pun berdasarkan talenta dan kemampuan kita
sendiri. Kita harus diberi wewenang dan kuasa oleh Yang Lain, sama seperti Kristus
diberi wewenang dan kuasa oleh Bapa-Nya.
Yohanes 17 adalah pasal "serah terima" yang luar biasa. Dalam pasal ini, Yesus akan
kembali kepada Bapa, dan Ia menyerahkan tugas-Nya kepada para murid-Nya (dan
kepada kita). Kita tidak dapat membaca ayat 11 -- 19 tanpa merasakan adanya getaran
kesinambungan; Aku merupakan sebagian dari suatu misi yang sedang berlangsung
terus. Yesus Kristus telah memulai letupan gerakan pengutusan ini, dan semua muridNya ditugaskan untuk terus melanjutkannya. Segala wibawa dan kuasa surga ada pada
kita ketika kita pergi untuk menjalankan misi atau pengutusan ini kepada orang lain,
entah di lingkungan sekitar tempat tinggal kita atau satu daerah yang jauh (Mat. 28:1820). Seperti Kristus, Tuhanku, kita juga seseorang yang diutus!

"Sama seperti Engkau telah mengutus Aku ke dalam dunia, demikian pula Aku telah
mengutus mereka ke dalam dunia."
(Yoh.17:18)
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Pokok Doa
Kami undang Sahabat dan Pendukung YLSA untuk berpartisipasi dan terlibat untuk
mendoakan beberapa pokok doa dari pelayanan YLSA. Berikut pokok-pokok doa
tersebut.
1. Situs Baru YLSA, Situs DOA
Peluncuran situs DOA merupakan kerinduan kami agar para pendoa dan
masyarakat Kristen pada umumnya mendapatkan bahan-bahan yang akan
membangun kehidupan doa mereka. Mari kita satukan hati berdoa bagi
pekerjaan Tuhan di Indonesia.
2. Rencana Peluncuran CD SABDA 3.0 (Final)
Doakan agar CD SABDA 3.0 (Final) segera bisa dinikmati oleh masyarakat
Kristen Indonesia. Doakan agar penyelesaian bahan dapat berjalan dengan
lancar dalam hikmat dan tuntunan Tuhan.
3. Kebutuhan Staf
Mohon doakan untuk kebutuhan staf bagi pelayanan YLSA, khususnya
programmer, penerjemah, dan editor. Biarlah Tuhan sendiri yang mengirimkan
orang-orang yang memiliki kerinduan untuk melayani di ladang ini bagi
kemuliaan nama Tuhan.
4. Para Sahabat dan Pendukung YLSA
Berdoa untuk Sahabat dan Pendukung YLSA di mana saja, agar senantiasa
berada dalam lindungan dan kasih setia Tuhan. Mari terus ambil bagian dalam
misi yang telah Tuhan tetapkan sesuai dengan tugas dan panggilan kita masingmasing.
5. Kebutuhan Dana
Sehubungan dengan akan dicetaknya lagi CD SABDA, doakan agar Tuhan
menyediakan dana yang cukup melalui para donatur, yaitu mereka yang
terbeban mendukung pelayanan YLSA. Kiranya CD-CD yang dibagikan nanti
dapat menjadi berkat dan kemajuan pelayanan Tuhan di Indonesia.
6. Staf Baru dan Staf Lama
Bersyukur untuk tiga staf baru yang saat ini ditambahkan Tuhan guna membantu
pelayanan YLSA, yaitu Sdr. Benny, Risdo, dan Budi. Berdoa agar mereka
semakin dibentuk untuk sesuai dengan kehendak Tuhan dan bisa memberikan
yang terbaik melalui talenta yang Tuhan berikan. Doakan juga staf lama yang
tidak lagi melayani di YLSA, kiranya Tuhan terus memakai mereka menjadi alatNya yang berguna.
30

Berita YLSA 2009

Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan April 2009.
1. LAPORAN APRIL 2009
A. Sumbangan
Sartijani (BCA)
Yenti (BCA)
NN (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)
TELAGA (BCA)
Jahja Wangsa Djaya (BCA)
Jan Limanjaya (BCA)
I Putu Wira Utama (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Boedi Mulias (BCA)
Daniel Budhi Santoso (BCA)
Bunga Bank
Sumbangan lain-lain
Total Sumbangan

500.000,00 01/04/09
100.000,00 06/04/09
2.000.000,00 06/04/09
500.000,00 06/04/09
500.000,00 07/04/09
100.000,00 15/04/09
200.000,00 27/04/09
100.000,00 27/04/09
250.000,00 27/04/09
100.000,00 29/04/09
500.000,00 30/04/09
3.426,00
565.000,00
___________
Rp
5.418.426,00

B. Pengeluaran
Admin
Peralatan kantor
Kas kecil
Listrik, telepon, dll.
Peralatan/service komputer
Perpustakaan
Pengiriman pos, paket, dll.
Kepegawaian
Training staf
Admin bank
Total Pengeluaran

191.500,00
1.748.700,00
23.800,00
2.353.100,00
244.500,00
1.240.000,00
35.000,00
19.435.000,00
440.000,00
45.000,00
___________
Rp

25.756.600,00

Ucapan Terima Kasih
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Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari para donatur. Hal ini semakin
menguatkan kami, bahwa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini sungguh luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati hidup dan pelayanan Anda.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan
memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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Dari YLSA
Para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Berita YLSA edisi ini adalah gabungan berita sepanjang bulan Juni dan Juli. Harapan
kami, Anda akan dapat terus berdoa untuk pelayanan YLSA sehingga apa yang kita
kerjakan bersama ini menjadi berkat bagi masyarakat di Indonesia dan kemuliaan bagi
Tuhan.
Sebagai fokus, kami akan mengangkat berita tentang peningkatan (upgrade) situs InChrist.Net atau disingkat ICN. Walaupun memakan rentang waktu yang cukup lama
untuk menyelesaikannya, tapi kami bersyukur karena sekarang situs ini bisa menjadi
wadah yang cukup besar untuk menampung lebih banyak komunitas Kristen/yayasan
lain. Nah, doakan agar melalui promosi yang sudah dan akan terus dilakukan selama
beberapa waktu ke depan, organisasi-organisasi Kristen lain dapat ikut bergabung di
dalamnya.
Berita tentang peningkatan situs Blog SABDA juga menjadi salah satu berita yang kami
sajikan. Situs Blog SABDA kami harap dapat menjadi salah satu "lobby" pelayanan
YLSA di mana kami bisa bertemu dengan pengunjung, khususnya para Sahabat dan
Pendukung YLSA. Situs Blog SABDA ini telah kami rombak sedemikian rupa agar bisa
menolong Anda untuk semakin akrab dengan YLSA.
Selain itu, ada juga berita-berita lain seputar pelayanan dan staf YLSA. Biarlah melalui
cerita-cerita di belakang layar ini, para Sahabat dan Pendukung YLSA dapat semakin
mengenal YLSA dan saling mendukung. Untuk itu, kami mengundang Anda semua
untuk bersilaturahmi ke situs Blog SABDA < http://blog.sabda.org > dan berjumpa
dengan kami dengan memberikan komentarnya. Sebelum dan sesudahnya, kami
mengucapkan terima kasih.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
< ylsa(at)sabda.org >
Pimpinan YLSA
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Berita YLSA
Divisi Web (Sumber Bahan)

1. Judul Blog: Perombakan Situs In-Christ.Net (Oleh: Dian)
==> http://blog.sabda.org/2009/06/18/perombakan-situs-in-christnet/
Februari 2009, rancangan perombakan mulai dibuat, dan Tim Web yang
mengimplementasikannya. Perombakan terdiri dari pengintegrasian semua
bagian-bagian dengan navigasi yang lebih baik, serta melengkapinya dengan
fasilitas forum yang akan mendukung terciptanya suasana interaksi
antarpengguna.
2. Judul Blog: Tampilan Baru Blog SABDA (Oleh: Dian)
==> http://blog.sabda.org/2009/07/10/tampilan-baru-blog-sabda/
Nah, bagaimana menurut Anda? Saya yakin, teknologi berkembang terus, jadi
masih terbuka lebar kesempatan untuk Blog SABDA berkembang .... Suarakan
pendapat Anda agar Blog SABDA memiliki nilai plus plus yang membuatnya
lebih baik. Silakan masuk ke "Bagaimana menurut Anda tampilan Blog SABDA
yang baru?" dan ketik "suara" Anda di sana.
3. Judul Blog: Suka-Suka Merawat Situs YLSA (Oleh: Tatik)
==> http://blog.sabda.org/2009/07/21/suka-suka-merawat-situs-ylsa/
Setahu saya, YLSA adalah yayasan penyedia situs-situs terbesar berbahasa
Indonesia. Selain karena jumlahnya yang lebih dari 40 biji, situs-situs YLSA juga
besar-besar (masing-masing punya ratusan/ribuan halaman) dan selalu aktif diupdate (minimal setiap minggu). Pernahkah terbayang di benak Anda betapa
sibuknya merawat banyaknya situs itu? Nah, itulah salah satu tugas saya di
YLSA, merawat situs-situs YLSA agar selalu ada bahan baru dan tidak ada
bahan lama yang rusak linknya.
4. Judul Blog: Situs Pemuda dan Remaja Kristen: Bukan Sekadar Celah di Dunia
Maya (Oleh: Risdo)
==> http://blog.sabda.org/2009/07/27/situs-pemuda-dan-remaja-kristen-bukansekedar-celah-di-dunia-maya/
Adanya sebuah situs yang memiliki sifat interaktif, disukai penggunanya,
menjembatani kaum muda Kristen dari berbagai kalangan, memfasilitasi
pemakaian teknologi internet modern untuk pelayanan ke generasi ini,
menyediakan banyak sumber berkualitas, bahkan memungkinkan
pemuda/remaja mengembangkannya sendiri, merupakan impian saya. Bukankah
impian dari pemikiran ini wajar namun menantang?

Divisi HRD (Personalia)
1. Judul Blog: Kerjakan yang Aku Mau vs yang Tuhan Mau? (Oleh: Kristin)
==> http://blog.sabda.org/2009/07/06/do-what-you-love-love-what-you-do/
Pembicara seminar itu mengajarkan tentang bagaimana kita dapat "Love What
We Do", tapi setelah saya renungkan, saya menyadari bahwa bekerja itu pada
hakikatnya tidak mungkin selalu menyenangkan. Bagaimanapun, pasti ada saatsaat titik jenuh yang akan kita alami dalam pekerjaan apapun, bahkan pekerjaan
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yang kita sukai sekalipun. Sebagai seorang Kristen, saya belajar bahwa supaya
kita dapat "Love What We Do", maka dalam bekerja sebaiknya kita jangan hanya
bekerja karena kita harus bekerja, melainkan karena kita mencintai Tuhan yang
memberikan pekerjaan kepada kita.
2. Judul Blog: Misi Menjangkau Jiwa (Oleh: Kusumanegara)
==> http://blog.sabda.org/2009/07/06/misi-menjangkau-jiwa/
Saya juga berterima kasih pada YLSA yang memberikan waktu bagi stafnya
untuk melayani Tuhan dengan lebih lagi, tidak hanya melalui internet, tetapi juga
secara personal. Karena saya baru menginjak tahun pertama di YLSA dan belum
mendapatkan jatah cuti pribadi, maka waktu yang saya gunakan untuk ikut misi
singkat ini harus saya ganti dengan lembur yang dicicil setiap hari sejak sebulan
yang lalu. Beruntung ada tim NET yang sering menemani karena kadang mereka
juga lembur sampai malam untuk mengerjakan Catatan Alkitab :)
3. Judul Blog: Dari Pemagang Baru di YLSA (Oleh: Risdo)
==> http://blog.sabda.org/2009/07/14/dari-pemagang-baru-di-ylsa/
April 2009 lalu, usaha kerja yang kami rintis memungkinkan untuk ditinggal
sementara. Kami pun sepakat untuk belajar dari beberapa lembaga, terutama
untuk hal-hal potensial yang masih jarang disentuh Persekutuan Kampus selama
ini. Saat memikirkan untuk bidang teknologi internet, dengan mantap aku
mengusulkan dan memilih untuk belajar langsung di YLSA, dan jadilah seperti
saat ini -- aku ada di YLSA, sejak akhir April lalu. Menurut rencana, aku akan
berada di sini sampai akhir Oktober 2009 nanti.
4. Judul Blog: Seminar Misi "SERVE" (Oleh: Daniel)
==> http://blog.sabda.org/2009/07/23/seminar-misi-serve/
Akhir bulan lalu, tepatnya hari Senin, 29 Juni 2009, saya berkesempatan
mengikuti seminar misi "SERVE" bersama beberapa rekan dari Yayasan
Lembaga SABDA. Walaupun saya belum pernah terlibat secara langsung dalam
kegiatan misi dalam pengertian penginjilan dan "church-planting", saya sangat
tertarik untuk mengerti bagaimana gereja bisa menyiapkan jemaatnya untuk
melakukan pelayanan misi. Karena itu, saya ikut seminar ini dengan harapan
bisa belajar sesuatu.
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Fokus YLSA

IN-CHRIST.NET:
KOMUNITAS DAN KOLABORASI UNTUK SALING MEMPERLENGKAPI
< http://in-christ.net/ >
Situs In-Christ.Net telah tampil dengan wajah dan fasilitas yang baru! Semoga dengan
peningkatan ini, situs In-Christ.Net dapat menjadi infrastruktur bagi komunitas bidangbidang pelayanan Kristen sehingga kita dapat berkolaborasi lebih baik lagi melalui
media internet untuk kemajuan pelayanan Tuhan di Indonesia. Mengapa? Karena situs
In-Christ.Net kini ....
1. Menambah fasilitas "Forum". Melalui forum diskusi ini, pengunjung dapat
membuat topik baru dan berdiskusi dengan anggota-anggota lain. Ada banyak
topik yang tersedia dan kami yakin para pelayan Tuhan dapat saling berbagi
pengetahuan dan berkat rohani di sini. Untuk bisa berdiskusi, Sahabat dan
Pendukung YLSA perlu mendaftar dahulu menjadi pengguna di situs InChrist.Net dengan cara yang sangat mudah. Mari berbagi dan menjadi berkat.
==> http://in-christ.net/forum/
2. Lebih terintegrasi! Ada gabungan beberapa teknologi yang digunakan di situs ini
(Drupal, SMF, dan Wiki Media). Gabungan itu telah menghasilkan suatu
perpaduan yang akan sangat menolong pengunjung untuk mengintegrasikan
semua kebutuhan yang diperlukan. Hal ini tentu sangat menguntungkan
pengunjung.
3. Friendly users! Dibandingkan sebelumnya, perubahan tampilan halaman muka
situs In-Christ.Net telah menolong pengunjung untuk bisa mengakses semua
bagian dari situs dengan lebih mudah.
Bergabunglah sekarang juga dalam situs In-Christ.Net. Pilih komunitas umum maupun
komunitas khusus yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Sesuai dengan motto InChrist.Net, yaitu "Equipping One Another", kami percaya umat Tuhan akan berkembang
pesat jika bersatu dan saling memperlengkapi untuk menciptakan kolaborasi
antarkomunitas yang dinamis dan memuliakan nama Tuhan. Segeralah bergabung,
berpartisipasi, dan berbagi berkat dalam situs In-Christ.Net! Dengan tidak dihalangi oleh
waktu, tempat, ruang, atau tembok-tembok organisasi, mari berbagi berkat melalui situs
In-Christ.Net.

Pokok Doa
Kerinduan YLSA adalah untuk terus melaksanakan tugas panggilan yang Tuhan
berikan. Melalui para Sahabat dan Pendukung YLSA, kami tahu tugas panggilan yang
berat ini bisa kita lakukan bersama-sama. Karena itu, kami mengundang para Sahabat
dan Pendukung YLSA untuk bersatu hati mendoakan beberapa pokok doa bagi
pelayanan kita bersama.
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1. Kebutuhan Staf
Doakan untuk penambahan beberapa staf bagi pelayanan YLSA, khususnya
editor, penerjemah, dan humas. Kiranya Tuhan menunjukkan kepada kami
orang-orang yang telah dipanggil-Nya untuk bekerja bersama-sama di ladang
elektronik ini.
2. Rapat Kerja Tengah Tahun (WEB, NET, Publikasi, PESTA, Administrasi)
Mengucap syukur atas pelayanan setengah tahun yang telah dilalui. Banyak
berkat yang sudah Tuhan berikan. Doakan untuk rapat kerja yang akan kami
lakukan dalam waktu dekat ini, khususnya untuk melakukan evaluasi dan
memantapkan rencana setengah tahun ke depan.
3. Rencana Publikasi Baru YLSA
Saat ini, Tim Publikasi sedang mempersiapkan sebuah publikasi baru yang
diharapkan dapat mendorong para pendoa syafaat untuk berdoa bagi pekerjaan
Tuhan di Indonesia. Publikasi baru ini diberi nama Kalender Doa SABDA, atau
disingkat KADOS, yang akan berisi pokok-pokok doa dari berbagai pelayanan
Kristen di Indonesia. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun setiap proses
pengerjaannya sehingga dapat menjadi gerakan doa di dunia internet.
4. Penyelesaian CD SABDA 3.0 (Final)
Doakan untuk Tim Software YLSA yang mengerjakan proyek CD SABDA 3.0
(Final) yang saat ini sedang dalam tahap penyelesaian. Doakan, karena sudah
setahun lebih proyek ini mengalami banyak hambatan. Kiranya Tuhan memberi
kekuatan dan kesungguhan kepada kami agar proyek yang sudah ditunggutunggu ini bisa diselesaikan.
5. Perbaikan dan Pengembangan Situs SABDA Alkitab
Berdoa untuk Tim Net yang saat ini masih terus melakukan perbaikan error dan
pengembangan situs SABDA Alkitab. Proses pengerjaannya membutuhkan
ketelitian dan kreativitas yang cukup tinggi. Doakan supaya Tuhan memberikan
apa yang dibutuhkan oleh tim ini.
6. Dukungan Sahabat dan Pendukung YLSA
Dengan semakin banyak dan berkembangnya pelayanan YLSA, kami mengucap
syukur kepada Tuhan atas jalinan indah dan kebersamaan dengan Sahabat dan
Pendukung YLSA di dalam kita melaksanakan tugas yang Tuhan berikan ini.
Mari terus bersatu hati berdoa untuk kebersamaan yang indah ini.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Mei dan Juni 2009.

1. Laporan Mei 2009
A. Sumbangan
Samuel Franklyn (BCA)
Sartijani (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)
NN di Jakarta (BCA)
Telaga (BCA)
Maria (BCA)
Jahja Wangsa Djaya (BCA)
Hizkia Setiyanto (BCA)
Anna Yulia (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
MDN (BCA)
Sumbangan Lain-Lain
Bunga Bank
Total Sumbangan

200.000,00 01/05/09
500.000,00 01/05/09
500.000,00 04/05/09
2.000.000,00 05/05/09
500.000,00 05/05/09
6.280.000,00 07/05/09
100.000,00 12/05/09
500.000,00 18/05/09
2.000.000,00 26/05/09
100.000,00 27/05/09
250.000,00 28/05/09
170.000,00 29/05/09
152.000,00
9.772,00
___________
Rp
13.261.772,00

B. Pengeluaran
Kantor
Kas kecil
Listrik, Telp., dll.
Perpustakaan
Pengiriman Pos, Paket, dll.
Kepegawaian
Admin bank
Total Pengeluaran

748.200,00
16.000,00
1.839.800,00
1.072.500,00
20.000,00
20.605.000,00
35.000,00
___________
Rp

24.336.500,00

2. Laporan Juni 2009
A. Sumbangan
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Hendrata Suhada (BCA)
NN (BCA)
Bedjo (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)
Hermina BS (BCA)
Samuel Franklyn (BCA)
Sartijani (BCA)
TELAGA (BCA)
Jahja Wangsa Djaya (BCA)
Naumi (BCA)
Yenti (BCA)
Donald MHN (BCA)
Widya Kristiani (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Sumbangan Lain-Lain
Bunga Bank
Total Sumbangan

1.000.000,00
2.000.000,00
500.000,00
500.000,00
500.000,00
250.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
10.307.500,00
182.000,00
100.000,00
500.000,00
250.000,00
100.000,00
170.000,00
38.898,00
___________
Rp
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01/06/09
01/06/09
01/06/09
01/06/09
03/06/09
05/06/09
08/06/09
08/06/09
09/06/09
11/06/09
16/06/09
16/06/09
23/06/09
25/06/09
26/06/09

17.498.398,00

B. Pengeluaran
Beban Admin
Kas Kecil
Listrik, Telp., dll.
Perpustakaan
Pengiriman Pos, Paket, dll.
Kepegawaian
Training Staf
Konsumsi Staf
Admin Bank
Total Pengeluaran

723.855,00
18.400,00
2.111.200,00
975.500,00
38.000,00
17.850.000,00
280.000,00
1.096.080,00
67.245,00
___________
Rp

23.160.280,00

Ucapan Terima Kasih
Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari para donatur. Hal ini semakin
menguatkan kami bahwa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini sungguh luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati hidup dan pelayanan Anda.
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Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan
memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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Dari YLSA
Para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Terpujilah Tuhan yang melayakkan kita semua bersama-sama melayani Dia melalui
hidup kita masing-masing. Saya, mewakili Yayasan Lembaga SABDA, sekali lagi
bersyukur kepada Tuhan terutama karena Dia telah mengirimkan Anda semua untuk
mendukung pelayanan YLSA. Kami yakin Tuhanlah yang telah menggerakkan Anda
dan mempertemukan kita sehingga pelayanan ini bisa kita lakukan bersama-sama.
Tanpa campur tangan Tuhan, apa yang kita lakukan adalah sia-sia. To God be the
glory!
Apa saja pelayanan YLSA bulan ini? Selain kegiatan di dunia maya (upgrade situs
SABDA.net dan pengembangan situs SABDA Alkitab), pelayanan YLSA pada bulan
Agustus 2009 ini juga diwarnai dengan beberapa kegiatan di dunia nyata (KopDarNas
dan workshop "Healing Your Family Tree"). Beberapa staf juga menuliskan blog dan
komentar tentang kegiatan "training" di YLSA. Harapan kami, melalui tulisan-tulisan ini,
para Sahabat dan Pendukung YLSA dapat semakin mengenal pelayanan YLSA dan
orang-orang yang ada di belakang pelayanan YLSA.
Terima kasih untuk dukungannya. Tuhan memberkati.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
Pimpinan YLSA
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Berita YLSA
Divisi Web (Sumber Bahan)

1. Judul Blog: Desain Ulang Situs SABDA.net (Oleh: Eviriyanti)
==> http://blog.sabda.org/2009/08/06/desain-ulang-situs-sabdanet/
Secara pribadi, saya sebagai bagian dari Tim WEB, merasa bangga
dapat terlibat di Proyek CD SABDA 3.0 (Final) ini. CD SABDA
adalah produk unggulan YLSA yang sudah sangat dikenal dan menjadi
berkat besar bagi masyarakat Kristen. Situs SABDA.net yang
sebenarnya sudah lama ada, dan dulu dipakai untuk menjadi sistem
pendukung CD SABDA 3.0 (Beta), sekarang akan diperbarui untuk
menjadi pusat informasi tentang CD SABDA 3.0 (Final) dan juga
pusat download bagi mereka yang ingin mengunduh program SABDA dan
modul-modulnya yang terbaru.

Divisi Software (Biblika)
1. Judul Blog: Tangan Tuhan dalam Commentary SABDA Alkitab (Oleh: Titus)
==> http://blog.sabda.org/2009/08/11/tangan-tuhan-dalam-commentary-sabdaalkitab/
Sudah hampir 1 tahun, saya dan rekan-rekan dalam Tim Net YLSA bergumul
dengan halaman Commentary atau Tafsiran/Catatan untuk situs SABDA Alkitab.
Pergumulan kami adalah bagaimana bisa menampilkan data commentary
dengan lengkap tapi tidak terlihat rumit sehingga pengunjung dapat belajar
firman Tuhan dengan lebih mudah. Paling tidak, sudah tiga kali kami membuat
tampilan halaman Commentary. Dua yang pertama kurang memuaskan dan
kurang dapat memenuhi kebutuhan yang diharapkan. Baru yang ke-3 inilah yang
kami rasa lebih pas.
2. Judul Blog: Training SABDA Alkitab: Statistik Kata (Oleh: Billy)
==> http://blog.sabda.org/2009/08/13/training-sabda-alkitab-statistik-kata/
Salah satu kelebihan SABDA Alkitab adalah sistem pencariannya yang didukung
oleh mesin index (indexing engine) SOLR sehingga dapat menghasilkan datadata dengan cara yang lebih terintegrasi. Hal ini sangat menolong mereka yang
ingin mempelajari Alkitab secara detail dan mendalam. Contoh yang telah saya
sebutkan sebelumnya adalah mempelajari kata KASIH. Melalui situs SABDA
Alkitab, kita bisa mengetahui bahwa kata KASIH dalam Alkitab versi Terjemahan
Baru (TB) ditemukan dalam 457 ayat, dan total kata tersebut dituliskan sebanyak
492 kali. Sebagai catatan tambahan, pencarian tersebut dibatasi hanya dalam
versi TB dan pencarian dilakukan secara tepat (exact search). Kata KASIH juga
disebutkan dalam lebih dari tiga puluh bentukan kata, misalnya: kukasihi,
mengasihi, kasihku, dst.. Kita juga bisa mendapatkan kata-kata Yunani/Ibrani
yang terkait dengan kata KASIH ini, contohnya: agapao, agape dll..
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Divisi HRD (Personalia)
1. Judul Blog: Mari Menjaga Rumah Bumi Kita (Oleh: Yuppi)
==> http://blog.sabda.org/2009/08/12/mari-menjaga-rumah-bumi-kita/
Apa yang YLSA bisa lakukan untuk lingkungan hidup? YLSA punya 20 publikasi
dan lebih dari 30 situs. Melaluinya, yayasan ini bisa mengajak orang lain peduli
lingkungan dengan menulis artikel-artikel tentang pentingnya menjaga
lingkungan hidup, memberikan informasi situs-situs yang dapat menggerakkan
masyarakat untuk mencintai alam, misalnya www.globalplanet.com, dan
mengajak orang lain ikut melakukan sesuatu demi menjaga bersama rumah bumi
ini.
2. Judul Blog: Kita Bisa Menonton Film Sambil Belajar di YLSA (Oleh:Davida)
==> http://blog.sabda.org/2009/08/31/kita-bisa-menonton-film-sambil-belajar-diylsa/
Satu keistimewaan yang saya rasa unik di YLSA adalah metode-metode
pelatihan yang diberikan untuk pengembangan stafnya -- tidak hanya dengan
mengikuti seminar di luar kantor atau diskusi dan presentasi di dalam kantor, tapi
juga mendengarkan kaset, bahkan menonton film. Seingat saya, sudah ada
beberapa film yang kita tonton bersama, misalnya seri TV "CSI" (Crime Scene
Investigation), "The West Wing", "Dr. House", dan film-film lain seperti "Touching
The Void", "Miracle", "Dangerous Mind", dll.. Setelah menonton, maka kita
berdiskusi dan semua akan ditanya dengan pertanyaan yang paling sering
terdengar di YLSA: "Belajar apa?" Nah, dari hasil diskusi bersama itu kita jadi
belajar banyak, lebih banyak daripada kalau belajar sendiri.

Divisi Komunitas
1. Judul Blog: KopDarNas Komunitas Blogger Kristen SABDA Space (Oleh: Davida)
==> http://blog.sabda.org/2009/08/25/kopdarnas-komunitas-blogger-kristensabda-space/
Nah, pada tanggal 15 -- 17 Agustus 2009 yang lalu, lagi-lagi para blogger
bertemu muka dengan muka. Namun, pertemuan kali ini berbeda, karena dalam
kopi darat kali ini, para blogger dari beberapa daerah bertemu di Solo, yang
dianggap sebagai markas SABDA Space. Pertemuan ini juga disebut sebagai
Kopi Darat Nasional SABDA Space (KopDarNas) karena baru kali ini semua
anggota diundang untuk datang.
2. Judul Blog: YLSA Melayani di Dunia Nyata (Oleh: Kristin)
==> http://blog.sabda.org/2009/08/27/ylsa-melayani-di-dunia-nyata/
YLSA sudah sangat dikenal dengan pelayanannya di dunia maya. Namun
demikian, bukan berarti YLSA tidak ada kerinduan untuk melayani di dunia nyata.
Saya termasuk salah satu staf YLSA yang sangat mendukung agar YLSA juga
berkiprah di dunia nyata. Puji Tuhan, hal ini telah terbukti dan saya selalu
dilibatkan untuk ikut merealisasikannya dengan menjadi anggota panitia
pelaksana. Bagaimana cara YLSA melayani di dunia nyata?
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Stop Press
LOWONGAN PEKERJAAN YLSA: EDITOR DAN PENERJEMAH
Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) <http://www.ylsa.org> adalah sebuah yayasan
Kristen yang terbeban dalam pelayanan dunia teknologi informasi, khususnya dalam
menyediakan Alkitab dan bahan-bahan kekristenan secara tersambung (online). Saat
ini YLSA membuka lowongan untuk para profesional muda yang ingin memberikan
talenta terbaiknya untuk Tuhan dengan bekerja sebagai seorang Editor atau
Penerjemah.
Kualifikasi Khusus untuk Editor:
1. S1 Sastra Indonesia, diutamakan dari bidang linguistik.
2. Memiliki kecintaan terhadap bahasa Indonesia dan terbeban dalam
pengembangan bahasa Indonesia.
3. Berpengalaman dalam menyunting dan menulis naskah di media massa.
Kualifikasi Khusus untuk Penerjemah:
1. S1 Sastra Inggris.
2. Berpengalaman dalam menerjemahkan naskah dari bahasa Inggris ke bahasa
Indonesia dan sebaliknya.
3. Memiliki pengalaman dalam menyunting naskah terjemahan.
Kualifikasi Umum:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sudah lahir baru dalam Kristus dan sudah dibaptis.
Memiliki panggilan yang jelas untuk melayani Tuhan.
Diutamakan yang belum menikah.
Menguasai tata bahasa dan EyD bahasa Indonesia.
Gemar membaca dan menulis; mampu berpikir dan mengekspresikan diri.
Memiliki profesionalitas, mampu bekerja dalam tim dengan tenggat waktu
(deadline) yang ketat, memiliki ketelitian yang tinggi, dan berkeinginan besar
untuk terus belajar.
7. Nilai tambah:
a. pernah mengikuti pelatihan penyuntingan naskah (Editor).
b. pernah mengikuti pelatihan penerjemahan naskah (Penerjemah).
c. pernah mengikuti seminar tentang bahasa Indonesia/Inggris.
8. Bersedia ditempatkan di Solo, Jawa Tengah, minimal untuk 2 tahun.
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Jika Anda atau rekan Anda merasa terpanggil dan memenuhi kualifikasi di atas, segera
kirimkan lamaran beserta kelengkapan lainnya (CV, fotocopy transkrip nilai dan ijazah,
contoh tulisan Anda, dan surat referensi) ke alamat:

HRD - YLSA
Kotak Pos 25/SLONS
Surakarta 57135
Untuk informasi lebih lengkap silakan kirim e-mail ke:
==> < rekrutmen-ylsa(at)sabda.org >
Informasi lowongan lainnya: http://ylsa.org/lowongan
Catatan:
Silakan sebarkan informasi ini kepada mereka yang membutuhkan.

Pokok Doa
Perlindungan dan penyertaan Tuhan senantiasa kami rasakan di setiap pelayanan yang
kami kerjakan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas hal tersebut. Kali ini,
kami undang Sahabat, Pendukung, dan Pendoa YLSA untuk bersatu hati mendoakan
pelayanan YLSA yang tertuang dalam beberapa pokok doa berikuti ini. Tuhan Yesus
memberkati.
1. Peningkatan Situs GUBUK dan Situs YLSA.org
Saat ini proses peningkatan situs GUBUK dan YLSA.org masih berjalan. Mohon
dukungan doa Sahabat dan Pendukung YLSA agar Tuhan memberikan hikmat
dan bijaksana. Kiranya Ia juga menuntun setiap anggota tim yang mengerjakan
sehingga mereka dapat bekerja dengan kreatif dan teliti. Berdoalah pula agar
bahan-bahan pendukung proses peningkatan kedua situs ini dapat terlengkapi.
Biarlah peningkatan kedua situs ini dapat terselesaikan tepat waktu dan
kehadirannya semakin memberikan dampak bagi masyarakat Kristen.
2. Pembangunan Situs Baru -- Situs Praktis
Pembangunan situs Pemuda dan Remaja Kristen Indonesia (Praktis) sedang
dalam tahap penyelesaian. Kerinduan kami untuk memberikan wadah bagi para
pemuda dan remaja Kristen, para pemimpin, dan aktifis pelayanan pemuda
melalui media online, kiranya dapat segera terwujud. Doakanlah!
3. Promosi Lowongan ke Publikasi dan Situs-Situs YLSA
Salah satu strategi untuk menambah staf YLSA adalah melalui informasi
lowongan. Saat ini sedang berjalan program untuk menginformasikan lowongan
di YLSA melalui publikasi-publikasi dan situs-situs YLSA. Lowongan yang dibuka
adalah editor, staf IT, staf pelayanan PESTA, humas, administrasi, dan
penerjemah. Doakan sehingga upaya ini menjadi cara yang efektif untuk
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mendapatkan orang-orang yang terpanggil dan memiliki kerinduan besar untuk
terlibat di dalam pelayanan Tuhan di YLSA.
4. Ucapan Syukur untuk Pelayanan YLSA di Dunia Nyata
Selain melalui dunia maya (internet), YLSA juga terlibat dalam pelayananpelayanan lain -- workshop/seminar, pelayanan perpustakaan, dll.. Biarlah YLSA
dapat dipakai Tuhan dan menjadi berkat pula bagi pelayanan-pelayanan "dunia
nyata" tersebut.
5. Dukungan Sahabat dan Pendukung YLSA
Kami juga tidak henti-hentinya mengucap syukur kepada Tuhan, karena tanpa
berkat kasih karunia Tuhan serta dukungan dari Sahabat dan Pendukung YLSA,
pelayanan YLSA tidak mungkin dapat berkembang dengan baik. Mari kita
mengucap syukur atas kerja sama yang Tuhan berikan di antara kita.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Juli 2009.
A. Sumbangan
Samuel Franklyn (BCA)
Djamari Ateng (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)
Dhannyati (BCA)
TELAGA (BCA)
NN (BCA)
Sartijani (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Max Levi Boham (BCA)
NN (BCA)
Sumbangan Lain-Lain
Bunga Bank
Total Sumbangan

300.000,00
500.000,00
500.000,00
100.000,00
500.000,00
2.000.000,00
500.000,00
250.000,00
200.000,00
100.100,00
157.000,00
27.318,00
___________
Rp

01/07/09
01/07/09
03/07/09
06/07/09
13/07/09
14/07/09
22/07/09
27/07/09
28/07/09
29/07/09

5.134.418,00

B. Pengeluaran
Beban Admin
Kas Kecil
Telp., Listrik, dll.
Beban Komputer
Beban Perpustakaan
Pengiriman Pos, Paket, dll.
Admin Bank
Kepegawaian
Konsumsi Staf
Seminar Misi untuk Anak
Bangunan Fasilitas Belakang
Total Pengeluaran

60.000,00
53.500,00
2.127.000,00
35.000,00
636.500,00
5.000,00
14.995,00
17.850.000,00
1.045.600,00
50.000,00
9.125.900,00
___________
Rp

31.003.495,00
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Ucapan Terima Kasih

Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari para donatur. Hal ini semakin
menguatkan kami, bahwa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini sungguh luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati hidup dan pelayanan Anda.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan
memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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BeritaYLSA 49/September/2009
Dari YLSA

Para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Berita YLSA kali ini akan membawa informasi yang sangat membahagiakan bagi kita
semua. Tahun ini, SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat) merayakan hari
jadinya yang ke 15. Luar biasa! Tuhan sungguh sangat baik.
Kami mengundang para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk berpartisipasi dengan
mengirimkan doa dan kesaksian dari berkat yang Anda peroleh melalui SABDA. Silakan
bergabung di Facebook SABDA < http://fb.sabda.org >.
Selamat menyimak.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
< http://blog.sabda.org >
Pimpinan YLSA
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Berita YLSA
Divisi Komunitas
•

Judul Blog: YLSA Merambah ke Facebook (Oleh: Dian Pradana)
==> http://blog.sabda.org/2009/09/18/ylsa-merambah-ke-facebook/
"Saya ingat waktu itu saya diundang untuk menjadi anggota beberapa group di
FB; saya mengiyakannya. Sejak itu, saya kerap menerima informasi tentang
kegiatan yang dilakukan oleh group-group tersebut. Saya mulai berpikir,
mengapa saya tidak membuat group sendiri. Group apa, ya? Langsung terpikir
group “e-Leadership”, publikasi YLSA yang saya pimpin. Dampaknya pasti bagus
karena semakin banyak orang akan mengenal dan berlangganan e-Leadership
sehingga mereka bisa dibekali dengan wawasan kepemimpinan Kristen. Singkat
cerita, dengan inisiatif pribadi, saya pun membuka group e-Leadership. Puji
Tuhan, pimpinan ternyata tidak keberatan, bahkan meminta saya untuk
menjadikan group “e- Leadership” ini sebagai “pilot project” untuk publikasipublikasi YLSA yang lain."
"Melihat kepopuleran FB yang semakin meningkat, khususnya di kalangan kaum
muda, YLSA tidak bisa lagi menutup mata. Dari rapat-rapat yang dilakukan
antara pimpinan, Kusuma Negara, Evie, Daniel, dan saya, akhirnya YLSA
sepakat untuk mengintegrasikan FB ke dalam pelayanan YLSA. Saya senang
karena ide YLSA merambah ke FB menjadi semakin panas, dan akhirnya
mateng :p. Jadilah diputuskan, Benny membuat akun FB dengan nama Yayasan
Lembaga SABDA."
"Bagaimana YLSA memanfaatkan FB yang sedang naik daun ini? Salah satunya
adalah menjadikan FB sebagai tambahan “gateway” ke situs- situs YLSA.
Dengan memasukkan potongan artikel, kutipan, dan tautan ke FB YLSA,
diharapkan akan ada semakin banyak orang masuk ke situs-situs YLSA. Dengan
demikian, semakin banyak orang mendapat berkat dari bahan YLSA dan mereka
bisa melayani lebih baik, dan tentu saja nama Tuhan akan dimuliakan."

Komentar:
Saat tulisan ini ditulis, sudah ada beberapa publikasi yang sudah
memiliki public profile. Lihat saja halaman e-Leadership
(http://fbpage.com/e-Leadership) dan e-JEMMi
(http://fbpage.com/e- jemmi). Rencananya, bulan Oktober ini semua
publikasi YLSA, termasuk beberapa situs YLSA, sudah akan memiliki
public profile yang aktif. Situs YLSA yang sudah memiliki public
profile aktif di FB adalah PESTA (http://fbpage.com/PESTA).
Nah, jika Anda memiliki akun FB, silakan ketik nama publikasi
yang sekarang ini sedang/ingin Anda ikuti di fasilitas search FB,
dan bergabunglah menjadi fans-nya.
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Divisi PESTA (Pendidikan)
•

Judul Blog: PESTA DIK Juli'09 dan KRP September'09 (Oleh: Lani)
==> http://blog.sabda.org/2009/09/17/pesta-dik-juli-09-dan-krp-september-09/
"Setelah peserta lulus dari kelas DIK ini, mereka menjadi alumni PESTA dan
mereka bebas mengikuti kelas lanjutan PESTA yang lain. Kebetulan kelas
lanjutan yang dibuka bulan September ini adalah kelas KRP, singkatan dari
Kehidupan Rasul Paulus. Wah, kali ini peserta yang mendaftar banyak sekali (30
orang), karena selain peserta yang baru lulus dari kelas DIK Juli, ada juga
alumni- alumni PESTA sebelumnya yang ikut. Karena ada liburan Lebaran, maka
kelas diskusi KRP baru akan dimulai awal bulan Oktober 2009. Saya ucapkan
selamat berdiskusi dan tetap semangat sampai diskusi selesai. Semoga kelas ini
menolong Anda semua semakin mencintai firman Tuhan."

Divisi HRD (Personalia)
1. Judul Blog: Ayah (Oleh: Yuppi)
==> http://blog.sabda.org/2009/09/25/ayah/
Di pemakaman, acara berlangsung lancar. Ini hanya penimbunan peti mati. Satu
lagu, sebuah doa, dan pembacaan Firman yang diakhiri perkataan, “Tanah
kembali ke tanah.” Lalu kami bergerak maju, menjumput satu dua gumpal tanah.
Aku melakukannya dengan penuh penghayatan. Menyadari tidak akan pernah
bisa melihat ayah lagi.
2. Judul Blog: Tim Basket YLSA (Oleh: Agus)
==> http://blog.sabda.org/2009/09/29/tim-basket-ylsa/
Setelah melakukan rutinitas selama 5 hari kerja, maka salah satu alternatif untuk
merenggangkan otot saraf adalah berolahraga. Entah itu olahraga ringan atau
pun berat. Tujuannya tentu saja agar tubuh selalu bugar dan lebih fit untuk
melaksanakan rutinitas sehari-hari. Melihat pentingnya berolahraga ini, timbul
gagasan dari beberapa staf YLSA, terutama staf cowok, untuk mengadakan
acara olahraga bersama. Selain bisa menyehatkan badan, olahraga juga
menyegarkan pikiran sehingga kita bisa bekerja dan melayani Tuhan dengan
lebih baik lagi. Ditambah lagi, hubungan antar staf pun bisa jadi semakin akrab.
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Fokus YLSA

PERAYAAN 15 TAHUN SABDA
(1994 -- 2009)
Merayakan kebaikan Tuhan adalah keharusan bagi orang-orang yang mengasihi
Tuhan, demikian juga bagi Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Tahun 1994 adalah
tahun istimewa karena walaupun organisasi YLSA belum lahir (akta resmi tahun 1995)
tapi benih Visi pelayanan YLSA dalam bidang "Biblical Computing" telah diberikan
Tuhan kepada pendiri YLSA pada awal tahun itu. Dengan ditandai oleh hadirnya produk
pertama pada bulan Oktober 1994, yaitu modul teks digital Alkitab TB dan BIS dari LAI
yang dikerjakan untuk proyek OnLine Bible -- maka sejak itu YLSA dengan setia
menjalankan Visi "Biblical Computing" yang Tuhan taruh dalam hati kami. Tahun 2009
bulan Oktober menjadi peringatan 15 tahun sejak benih Visi YLSA itu ditanamkan dan
akhirnya menjelma menjadi SABDA, software Alkitab lengkap pertama dalam bahasa
Indonesia yang sampai sekarang menjadi alat tercanggih yang sangat berguna untuk
mempelajari Alkitab. Puji Tuhan!
Itulah alasan Yayasan Lembaga SABDA akan memakai waktu sepanjang bulan Oktober
2009 untuk secara serempak merayakan kebaikan Tuhan yang telah memberikan
SABDA bagi masyarakat Indonesia. Kami ingin berbagi sukacita dengan mengajak para
pengguna SABDA dan masyarakat Kristen Indonesia pada umumnya, termasuk para
pelanggan publikasi YLSA, untuk bersama-sama berpartisipasi dalam berbagai
kegiatan perayaan "15 Tahun SABDA".
Kegiatan perayaan "15 Tahun SABDA" akan diisi antara lain dengan peluncuran
beberapa produk baru pelayanan YLSA yang berhubungan dengan Alkitab dan Biblika,
pengadaan lomba-lomba yang bertemakan SABDA, dll.. Kegiatan-kegiatan tersebut
diharapkan tidak menjadi sekadar selebrasi saja, tetapi menjadi langkah maju bagi
perkembangan pelayanan "Biblical Computing" di Indonesia melalui Yayasan Lembaga
SABDA.
Nah, khusus untuk acara perayaan ini, YLSA telah menyediakan halaman SABDA di
Facebook yang akan menyajikan informasi lengkap mengenai kegiatan perayaan "15
Tahun SABDA" ini. Segeralah bergabung di Facebook SABDA untuk ikut berpartisipasi.
==> http://fb.SABDA.org/ [Shortcut Facebook SABDA]
Alamat-alamat kontak:
Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang perayaan "15 Tahun
SABDA" dan bagaimana Anda bisa berpartisipasi, silakan berkunjung ke halaman:
==> http://fb.SABDA.org/info.php
atau menulis email ke:
==> < fb(at)sabda.org >
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Untuk berlangganan edisi perdana publikasi m-Biblika -- suara SABDA, silakan kirim
email ke:
==> < dianp(at)in-christ.net >
Link-link situs terkait:
http://www.SABDA.net
http://labs.SABDA.org
http://alkitab.SABDA.org
http://sejarah.sabda.org
http://blog.sabda.org
http://katalog.sabda.org
INFO EVENT 15 TAHUN SABDA

Minggu 0
1 Oktober 2009 = Peluncuran Facebook SABDA
1 Oktober 2009 = Informasi Lomba "15 Tahun SABDA"
1 Oktober 2009 = Posting Blog "15 Tahun SABDA" di Blog SABDA
2 Oktober 2009 = Peluncuran SABDA Labs (Wiki)
2 Oktober 2009 = Peluncuran Gadget "Search SABDA Alkitab"

Minggu 1
5-9 Oktober 2009 = Situs SABDA Alkitab Pindah ke Server Baru
7 Oktober 2009 = Peluncuran SABDA.exe
9 Oktober 2009 = Peluncuran Fitur Baru di Situs SABDA Alkitab
9 Oktober 2009 = Peluncuran Tutorial "SABDA Alkitab"
9 Oktober 2009 = Info SABDA.net

Minggu 2
12 Oktober 2009 = Road Show "15 Tahun SABDA" di Solo (1)
13 Oktober 2009 = Peluncuran Facebook Application "Ayat Alkitab"
15 Oktober 2009 = Peluncuran CD Alkitab Audio - download (TB,BIS)
16 Oktober 2009 = Peluncuran Download SABDA.net

Minggu 3
19 Oktober 2009 = CD Image SABDA (ISO)
20 Oktober 2009 = Pengumuman Lomba
21 Oktober 2009 = Peluncuran Gadget "AYATIZER"
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Minggu 4
26 Oktober 2009 = Road Show "15 Tahun SABDA" di Solo (2)
27 Oktober 2009 = Peluncuran Publikasi m-Biblika
30 Oktober 2009 = Retret dan Ucapan Syukur Staf YLSA di Tawangmangu
INFO LOMBA 15 TAHUN SABDA
LOMBA UNTUK PERINGATAN "15 TAHUN SABDA"
(1994 -- 2009)
Dalam rangka memperingati "15 Tahun SABDA", Yayasan Lembaga SABDA (YLSA)
mengajak Anda untuk berpartisipasi dalam kegiatan lomba-lomba bertemakan SABDA
(Software Alkitab, Biblika, Dan Alat-Alat).
Lomba yang akan diadakan adalah:
A. LOMBA DESAIN STICKER
B. LOMBA DESAIN T-SHIRT
C. LOMBA SLOGAN SABDA
Ketentuan Umum:
1. Lomba ini bebas diikuti oleh semua pengguna SABDA dan setiap peserta boleh
mengirimkan lebih dari satu karya untuk dilombakan. Jika Anda belum pernah
memakai SABDA, ada baiknya mencoba dulu dengan mengunduhnya di situs
SABDA.net:
==> < http://www.sabda.net >
o Karya mencerminkan visi, semangat, dan ciri khas SABDA. Info tentang
SABDA dan sejarahnya dapat dilihat di:
==> < http://sabda.net/tentang_sabda >
==> < http://sabda.net/sejarah_sabda >
o Karya yang dikirimkan merupakan karya orisinil.
o Penilaian ditentukan oleh YLSA (dengan memerhatikan hasil polling di
situs SABDA.net [link;] atau Facebook SABDA [link;]).
==> <link;>
o Karya yang telah dikirimkan akan menjadi milik YLSA dan bebas dipakai
oleh YLSA. YLSA juga berhak mengadakan perubahan minor apabila
diperlukan.
o Kirimkan desain Sticker dan T-Shirt Anda dengan cara:
==> Menjadi fans Facebook SABDA (http://fb.SABDA.org/) dan kirimkan
ke halaman tersebut.
==> Lampirkan ke email < fb(at)sabda.org >.
o Hadiah untuk pemenang:
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Nama Anda akan dicantumkan di karya Anda yang akan dicetak/
dipakai oleh YLSA.
 Mendapat Sticker dan T-Shirt SABDA hasil pemenang lomba.
 Mendapatkan 1 set CD SABDA Audio.
 Mendapatkan 2 CD SABDA terbaru (versi Final 2009).
Penutupan lomba: 20 Oktober 2009, pukul 08.00 WIB.


o

Ketentuan Khusus
A. LOMBA DESAIN STICKER
1. Sticker dapat berbentuk lingkaran, persegi, maupun bentuk lain yang
proporsional dan tidak rumit. Luas sticker dalam bentuk standar (kira-kira 110
cm2).
2. Jenis kertas dan jumlah warna bebas.
3. Desain dikirimkan dalam format digital (.cdr) dengan ukuran file maksimal 1MB.
4. Karya terbaik akan dicetak menjadi Sticker "15 Tahun SABDA".
B. LOMBA DESAIN T-SHIRT
1. T-Shirt berlengan pendek, memiliki satu warna dasar dan tidak menggunakan
lebih dari tiga warna.
2. Desain dikirimkan dalam format digital (.cdr) dengan ukuran file maksimal 1MB.
3. Karya terbaik akan dicetak menjadi T-Shirt "15 Tahun SABDA".
C. LOMBA SLOGAN SABDA
1. Slogan berupa satu phrasa/kalimat ringkas dan menarik, dalam bahasa
Indonesia atau Inggris, yang mengandung kata "SABDA".
2. Karya slogan dikirimkan lewat email ke:
==> < fb(at)sabda.org >
3. Karya yang memenuhi syarat akan dipasang di situs-situs YLSA dengan
menyertakan nama penulisnya. Sedangkan karya terbaik akan dipasang menjadi
salah satu motto SABDA.
Untuk keterangan lebih lanjut, silakan kontak ke:
==> < fb(at)sabda.org >

Pokok Doa
Pada bulan Oktober, pelayanan SABDA telah berusia 15 tahun. Kami mengucap syukur
atas campur tangan dan penyertaan Tuhan dalam pelayanan SABDA hingga saat ini.
Secara khusus, kami mengundang Sahabat dan Pendukung YLSA untuk mendoakan
beberapa persiapan yang telah kami susun dalam menyongsong SABDA yang ke-15
tahun. Tuhan Yesus memberkati.
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1. Perayaan SABDA 15 Tahun
a. Agenda-agenda kegiatan perayaan 15 tahun telah tersusun. Beberapa
kegiatan tersebut antara lain peluncuran Facebook SABDA, upgrade situs
SABDA.net, peluncuran Bible verse dan Ayatizer, persiapan tutorial CD
SABDA, publikasi perayaan SABDA 15 Th di semua situs dan publikasi
YLSA, penyelesaian CD SABDA 3.0 (Final), peluncuran publikasi mBiblika, aneka lomba, dan beberapa roadshow yang sudah kami siapkan.
Mohon dukungan doa, kiranya Tuhan senantiasa memberikan
kemampuan kepada setiap tim yang bertanggungjawab di dalam
pengerjaan tersebut.
b. Biarlah para distributor CD SABDA, sahabat-sahabat SABDA, dan para
mitra SABDA yang saat ini masih senantiasa menjadi sahabat setia
pelayanan SABDA dapat turut berpartisipasi dalam perayaan ini.
Doakanlah agar jalinan kerja sama yang indah di dalam Tuhan ini agar
senantiasa terus terjalin dan kita semua dapat saling bahu-membahu
untuk bersama-sama mengerjakan pelayanan ini.
c. Mohon dukungan doa bagi pelayanan SABDA ke depan. Kiranya Tuhan
senantiasa menajamkan visi kami untuk lebih mengembangkan pelayanan
Alkitab yang telah Tuhan berikan untuk kami kerjakan pada masa
mendatang. Kami percaya akan semakin banyak tantangan di depan,
namun kami pun percaya SABDA semakin menjadi kepanjangan Tuhan di
dunia ini.
2. Dukungan Sahabat dan Pendukung YLSA
Bersyukur atas para Sahabat dan Pendukung YLSA yang dengan setia
mendampingi pelayanan YLSA dengan doa, dana, dan perhatian. Kiranya
kesempatan melayani Tuhan bersama-sama dapat terus kita bina. Kemuliaan
hanya bagi Tuhan!
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Agustus 2009.
A. Sumbangan
Widya Kristiani (BCA)
Frans Boedi Mulias (BCA)
Samuel Franklyn (BCA)
NN (BCA)
NN (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)
TELAGA (BCA)
Sartijani (BCA)
Sumbangan lain-lain (BCA)
Bunga Bank
Total Sumbangan

. 500.000,00
. 100.000,00
. 250.000,00
. 300.000,00
. 2.000.000,00
. 500.000,00
. 500.000,00
. 500.000,00
. 166.500,00
. 28.144,00
___________
Rp

03/08/09
03/08/09
03/08/09
03/08/09
04/08/09
10/08/09
10/08/09
14/08/09

. 4.844.644,00

B. Pengeluaran
Beban Admin
Kas Kecil
Telp, Listrik, dll
Beban Perpustakaan
Pengiriman Pos, Paket, dll
Admin Bank
Kepegawaian
Konsumsi Staf
Total Pengeluaran

. 195.600,00
. 25.200,00
. 2.099.700,00
. 1.842.300,00
. 60.000,00
. 15.203,00
. 17.955.000,00
. 1.005.800,00
___________
Rp

. 23.198.803,00

Ucapan Terima Kasih
Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dari para donatur. Hal ini semakin
menguatkan kami, bahwa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini sungguh luar biasa.
Tuhan Yesus memberkati hidup dan pelayanan Anda.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan
memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
57

Berita YLSA 2009

YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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Dari YLSA
Para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Mengingat kebaikan Tuhan adalah penting bagi perjalanan kehidupan rohani kita.
Demikian juga bagi Yayasan Lembaga SABDA (YLSA). Tuhan bukan hanya
memberikan visi kepada YLSA, tapi Tuhan juga memenuhi janji-Nya untuk memimpin,
menyertai, dan mencukupkan semua kebutuhan pelayanan YLSA.
Visi untuk menjadikan teknologi berperan bagi kerajaan Tuhan telah terwujud dalam
SABDA. Melalui SABDA, berbagai bentuk produk pelayanan (CD, situs Alkitab, alat-alat
aplikasi, publikasi, pelatihan, dll.) telah banyak menolong masyarakat Kristen Indonesia
untuk bisa semakin dalam menyelidiki firman Tuhan (Alkitab). Lima belas tahun, sejak
visi itu diberikan sampai hari ini, adalah waktu yang cukup lama. Dan selama itu juga
Tuhan telah dengan setia menolong, menyertai, dan memberkati pelayanan YLSA.
Terpujilah Allah yang hidup dan berkuasa!!
Untuk merayakan kebaikan Tuhan bagi pelayanan YLSA melalui SABDA, maka kami
ingin mengajak para Sahabat dan Pendukung YLSA untuk bersama-sama
membesarkan nama-Nya.
Melalui edisi Berita YLSA kali ini, kami ingin memberikan laporan kegiatan perayaan 15
Tahun SABDA yang telah dirayakan selama bulan Oktober 2009. Biarlah sukacita kami
boleh menular kepada para Sahabat dan Pendukung YLSA.
Melalui kesempatan ini, kami juga sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada
para Sahabat dan Pendukung YLSA yang telah dipakai Tuhan, sehingga dengan setia
bersedia mendukung dan membantu pelayanan YLSA. Kiranya berkat Tuhan menyertai
Anda semua.
In Christ,
Yulia Oeniyati
(Pimpinan YLSA)
< yulia(at)in-christ.net >
< http://blog.sabda.org >
< http://fb.sabda.org/ylsa >
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Berita YLSA
Divisi Software (Biblika)

1. Judul Blog: Perayaan 15 Tahun SABDA (Oleh: Daniel)
==> http://blog.sabda.org/2009/10/01/perayaan-15-tahun-sabda/
...
Dalam rangka peringatan 15 tahun dari peluncuran produk pertama SABDA
inilah, maka sepanjang bulan Oktober 2009 akan menjadi bulan penuh perayaan.
Divisi Publikasi telah mempersiapkan beberapa artikel, bahkan publikasi baru,
yang akan diluncurkan baik melalui milis maupun di situs-situs publikasi. Divisi
Web tidak mau kalah, mereka juga sedang meng-upgrade dan memoles
berbagai situs agar tampil semakin segar dalam perayaan ini. Sementara itu,
Divisi HRD dan Humas sibuk menghubungi berbagai pihak, di antaranya para
mantan staf YLSA yang dulu pernah ikut membantu pembuatan CD SABDA,
para distributor CD SABDA, serta para mitra dan teman-teman yayasan untuk
ikut berbagi sukacita ini bersama. (Apakah Anda salah satunya? Silakan kontak
kami di alamat <fb(at)sabda.org>.)
2. Judul Blog: Studi Biblika Menggunakan Fitur Baru SABDA Alkitab: Ekspositori
(Oleh: Billy )
==> http://blog.sabda.org/2009/10/30/studi-biblika-menggunakan-fitur-barusabda-alkitab-ekspositori/
...
Saya akan mencoba menjelaskan untuk apa fitur Ekspositori, tapi kalau kurang
lengkap tolong anggota Tim NET yang lain ikut membantu, ya. Seperti yang kita
ketahui, teks Alkitab telah diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, termasuk
bahasa Indonesia. Teks asli Alkitab ditulis dalam bahasa Ibrani untuk Perjanjian
Lama dan bahasa Yunani untuk Perjanjian Baru. Tujuan pembuatan fitur
Ekspositori adalah untuk memungkinkan pengguna mempelajari kata-kata atau
frasa yang tertulis dalam Alkitab dengan tepat, termasuk mempelajari dalam
bahasa aslinya (bahasa Ibrani atau Yunani), definisinya, dan penggunaannya
dalam seluruh Alkitab.

Divisi Komunitas
•

Judul Blog: Roadshow SABDA Alkitab –- Bagian 1 (Oleh: Kusumanegara)
==> http://blog.sabda.org/2009/10/15/roadshow-sabda-alkitab-bagian-1/
...
Di luar rencana, ketika kami diberitahu bahwa mereka tidak memiliki proyektor
LCD atau pun tembok kosong untuk menampilkan presentasi kami, kami pun
harus memutar otak untuk membuat layar dadakan. Proyektor dan laptop
memang dua alat yang sangat vital bagi tim kami untuk menunjukkan secara
langsung langkah-langkah menggunakan SABDA Alkitab — mulai dari membuka
penjelajah internet (browser), memasukkan alamat http://alkitab.sabda.org, dan
memperkenalkan kotak pencarian. Tapi tanpa layar atau tembok/permukaan apa
pun yang rata, bagaimana kami akan menampilkan presentasinya? Tiada rotan
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akar pun jadi. Setelah memutar otak dan kepala, akhirnya kami menemukan
sebuah alat jemuran pakaian yang bisa dipakai untuk membentangkan kain putih
di depan mimbar. Dengan berbekal kain putih yang tipis dengan panjang tiga
puluh meter dan lebar kurang dari setengah meter, ditambah beberapa jepitan
baju, jadilah layar LCD! "Wah, persis seperti layar tancap," komentar Bu Yulia.
Puji Tuhan.

Divisi HRD (Personalia)
•

Judul Blog: Pengalaman Menjadi Penerjemah di YLSA (Oleh: Ratri)
==> http://blog.sabda.org/2009/10/29/pengalaman-menjadi-penerjemah-di-ylsa/
...
Banyak pengalaman yang saya dapatkan selama menjadi penerjemah di YLSA.
Misalnya, ketika pertama kali menerjemahkan sebuah artikel untuk salah satu
publikasi YLSA, saya mengalami kesulitan karena ada banyak terminologi/istilah
kekristenan yang belum saya tahu, maka berulang kali saya harus buka kamus
dan tanya sana-sini. Tak jarang, harus cari kata-kata lain karena tidak tepat
padanannya bila diterjemahkan secara harfiah. Alhasil, pekerjaan saya pun
harus dirombak sana-sini dan bahkan ditulis ulang supaya pas dengan makna
yang diminta.
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Fokus YLSA

CATATAN PERAYAAN 15 TAHUN SABDA
Tema yang YLSA ambil dalam perayaan ulang tahun SABDA yang ke-15 ini adalah
"Celebrating God's Goodness", karena kami sungguh merasakan kebaikan Tuhan yang
dicurahkan bagi pelayanan YLSA. Untuk itulah kami mengambil waktu seluruh bulan
Oktober 2009 untuk merayakannya. Bagaimana kami merayakannya? Nah, berikut kami
bagikan kilas balik kegiatan yang terlaksana selama perayaan 15 Tahun SABDA bulan
Oktober 2009 ini.
a. Peluncuran SABDA Labs <http://labs.sabda.org/>
Berbagai informasi seputar SABDA yang telah kami kumpulkan, misalnya daftar
bahan yang bisa didownload, tutorial instalasi, tutorial SABDA Alkitab, informasi
situs, pengembangan-pengembangan program/software SABDA, dan berbagai
berita SABDA lainnya, bisa Anda dapatkan di situs ini.
b. Peluncuran Gadget "Search SABDA Alkitab"
Gadget ini memungkinkan pengunjung situs mencari kata, frasa, ayat Alkitab,
nomor Strong, maupun bahan-bahan terkait dengan kata atau frasa tertentu yang
tersedia pada SABDA Alkitab. Silakan ambil skrip gadget ini dan kemudian
memasangnya di situs Anda sendiri dari:
==> http://alkitab.sabda.org/download.php
==> http://labs.sabda.org/index.php/Pencarian_Alkitab
c. Peluncuran Aplikasi Facebook SABDA Ayat
Peluncurannya mendapat sambutan yang hangat dari para penggunanya. Bagi
Anda yang ingin facebook-nya dihiasi dengan tampilan ayat setiap hari secara
otomatis, silakan menambahkan aplikasi SABDA Ayat melalui:
==> http://apps.facebook.com/sabda_ayat/
d. Mini Road Show SABDA Alkitab di Solo (1)
Kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik. Tim SABDA telah memberi pelatihan
pada 20 orang pendeta di Solo pinggiran tentang bagaimana menggunakan situs
SABDA Alkitab <http://alkitab.sabda.org>. Doakan agar SABDA menjadi berkat.
==> http://picasaweb.google.com/sabda.foto/MiniRoadshow12Oktober2009
e. Lomba Slogan, Desain Kaos, dan Stiker SABDA
Lomba yang diadakan dalam perayaan 15 Tahun SABDA meliputi lomba
penulisan slogan SABDA, serta desain kaos dan stiker SABDA. Animo peserta
lomba cukup luar biasa. Tercatat hasil yang terkumpul adalah 86 slogan, 27
desain kaos, dan 14 stiker. Pemilihan pemenang adalah berdasarkan voting
fans-fans SABDA. Slogan terpilih adalah "SABDA, BIBLE ON SCREEN" dan
pemenang kaos dan stiker bisa dilihat di link berikut ini.
==> http://www.facebook.com/photo.php?pid=3746925&id=153020044082
[Pemenang Desain Kaos]
==> http://www.facebook.com/photo.php?pid=3746653&id=153020044082
[Pemenang Desain Stiker]
f. Mini Road Show SABDA Alkitab di Solo (2)
Acara ini sudah berlangsung dengan baik dan diikuti oleh 38 hamba Tuhan di
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Solo. Doakan agar training penggunaan situs SABDA Alkitab ini membantu
pelayanan mimbar mereka.
==> http://picasaweb.google.com/sabda.foto/MiniRoadshow25Oktober2009
g. Peluncuran Publikasi m-Biblika
Publikasi m-Biblika menyajikan berbagai tulisan yang berguna untuk mendorong
perluasan wawasan dan keterlibatan masyarakat Kristen Indonesia dalam dunia
"biblical computing". Silakan Anda mendaftarkan diri dengan mengirim surat
kosong dengan subjek "berlangganan" ke alamat:
==> <biblika(at)sabda.org> h. Retret dan Ucapan Syukur Staf YLSA di
Tawangmangu
Dokumentasi retret staf YLSA bisa Sahabat dan Pendukung YLSA lihat di alamat
berikut ini.
==> http://picasaweb.google.com/sabda.foto/Retreat15TahunSABDA
Selain kegiatan-kegiatan tersebut, kami juga memohon dukungan doa Anda untuk
kegiatan-kegiatan perayaan 15 Tahun SABDA yang kini masih terus diupayakan, yakni:
•
•
•
•
•

Peluncuran CD Image SABDA (ISO)
Peluncuran Gadget "AYATIZER"
Peluncuran upgrade CD Alkitab Audio (TB dan BIS)
Peluncuran Tutorial SABDA Alkitab
Upgrade situs SABDA.net

Kasih setia Tuhan sungguh nyata bagi masyarakat Indonesia. Mari kita naikkan pujian
karena kebesaran dan keajaiban-Nya.

Pokok Doa
Puji Tuhan untuk kebaikkan-Nya sehingga seluruh rangkaian perayaan ulang tahun
SABDA ke-15 dapat berjalan dengan lancar. Dukungan doa Anda semua sungguh
sangat kami hargai. Kini kami mengajak Sahabat dan Pendukung YLSA untuk terus
berdoa bagi kelanjutan pelayanan YLSA. Terima kasih untuk partisipasinya.
1. Agenda 15 Tahun SABDA yang masih dalam proses penyelesaian.
Doakan untuk beberapa proyek dari perayaan 15 Tahun SABDA yang masih
dalam proses pengerjaan sampai minggu depan. Kiranya Tuhan memberi hikmat
sehingga setiap orang yang ikut mengerjakan dapat menyelesaikan dengan
sebaik-baiknya.
2. Doakan untuk kebutuhan staf.
Mohon doakan untuk kebutuhan staf bagi pelayanan YLSA, khususnya
programer, penerjemah, dan editor. Biarlah informasi yang disebarkan dipakai
Tuhan untuk menemukan orang-orang yang telah Tuhan sediakan untuk
melayani di YLSA bagi kemuliaan nama Tuhan.
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Saat ini Tim Publikasi memiliki agenda penting, yaitu menyusun tema publikasi
tahun 2010 dan laporan tahunan 2009. Doakan agar Tuhan senantiasa
menajamkan setiap pimpinan redaksi untuk memilih tema yang sesuai dengan
yang dikehendaki Tuhan.
4. Sahabat dan Pendukung YLSA
Kami mengucap syukur untuk semua Sahabat dan Pendukung YLSA yang
dengan setia berdoa bagi pelayanan YLSA. Doakan agar Allah yang penuh kasih
memelihara hati dan tangan kita untuk terus bahu-membahu mengerjakan
pekerjaan-Nya.

Laporan Keuangan
Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan September 2009 dan laporan
sumbangan 15 Tahun SABDA.

1. Laporan September 2009
A. Sumbangan
Samuel Franklyn (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)
TELAGA (BCA)
NN (BCA)
NN (BCA)
Yulius JPU (BCA)
Cahyadi Wanaharja (BCA)
NN (BCA)
NN (BCA)
Nita Smile (BCA)
Sartijani (BCA)
Yulius (BCA)
Muliadi (BCA)
Widya Kristiani (BCA)
NN (BCA)
Jack R-A-N Lengkon (BCA)
NN (BCA)

. 250.000,00
. 100.000,00
. 500.000,00
. 500.000,00
. 888.000,00
. 2.000.000,00
. 100.000,00
. 50.000,00
. 400.000,00
. 250.000,00
. 100.000,00
. 500.000,00
. 700.000,00
. 100.000,00
. 500.000,00
. 250.000,00
. 100.000,00
. 250.000,00
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01/09/09
03/09/09
04/09/09
04/09/09
04/09/09
07/09/09
07/09/09
07/09/09
08/09/09
08/09/09
08/09/09
11/09/09
14/09/09
15/09/09
17/09/09
17/09/09
24/09/09
25/09/09

Mickey Felder (BCA)
Budiman Terang (BCA)
Robby Turandi (BCA)
Sumbangan Lain-Lain
Bunga Bank

. 100.000,00
. 100.000,00
. 100.000,00
. 172.000,00
. 30.123,00
___________

Total Sumbangan

Rp
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28/09/09
28/09/09
30/09/09

. 8.040.123,00

B. Pengeluaran
Beban Admin
Kas Kecil
Telp, Listrik, dll
Perpustakaan
Pengiriman Pos, Paket, dll
Konsumsi Staf
Training Staf
Pajak Bumi dan Bangunan
Kepegawaian
Admin Bank
Total Pengeluaran

. 867.219,00
. 24.000,00
. 2.320.900,00
. 3.905.824,00
. 42.000,00
. 1.676.400,00
. 165.000,00
. 1.345.800,00
. 17.405.000,00
. 17.796,00
___________
Rp

. 27.769.939,00

2. Laporan Sumbangan 15 Tahun SABDA
NN (BCA)
NN - Singapure (BCA)
Richard Rudolf (BCA)
Simano Rudsy (BCA)
Keluarha Ang (BCA)
Denis Santoro (BCA)
Jamasdin Saragih (BCA)
NN (BCA)
G E Purnomo Adjisa (BCA)
Charis (BCA)
Total Sumbangan

. 1.000.000,00
. 10.097.500,00
. 500.000,00
. 1.264.095,00
. 1.000.000,00
. 500.000,00
. 500.000,00
. 1.888.000,00
. 110.077,00
. 250.000,00
___________
Rp

08/10/09
09/10/09
09/10/09
12/10/09
12/10/09
13/10/09
13/10/09
13/10/09
15/10/09
19/10/09
. 17.109.672,00

Ucapan Terima Kasih
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Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para donatur yang telah mengulurkan
tangan membantu keuangan YLSA. Kami percaya Tuhan akan terus memberkati
pelayanan kita bersama kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terpujilah
Dia, Allah Penyedia.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan
memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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BeritaYLSA 51/November/2009
Dari YLSA

Para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Pada bulan November, kami mendapat kesempatan untuk mengingat kebaikan Tuhan
melalui perayaan Hari Thanksgiving. Kami sungguh mengucap syukur atas penyertaan
Tuhan bagi pelayanan YLSA dan kehidupan pribadi setiap staf YLSA. Biarlah ucapan
syukur ini dapat memacu kami untuk terus meninggikan nama Tuhan.
Tak terasa kita sudah akan sampai di penghujung tahun. Doakan agar selama bulan
Desember nanti semua staf YLSA bisa bekerja dengan maksimal karena masih ada
tugas-tugas yang harus diselesaikan sebelum akhir tahun 2009. Untuk itu, kami sangat
mengucap syukur karena doa-doa Anda sungguh menguatkan kami.
Selamat bekerja.
In Christ,
Yulia Oeniyati
(Pimpinan YLSA)
< yulia(at)in-christ.net >
< http://blog.sabda.org/ >
< http://fb.sabda.org/ylsa >
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Berita YLSA
Divisi PESTA (Pendidikan)
•

Judul Blog: Kelas PESTA: Tempat Belajar dan Bertumbuh
(Oleh: Ryan)
==> http://blog.sabda.org/2009/11/05/kelas-pesta-tempat-belajar-dan-bertumbuh/
...
Tidak semua peserta diskusi adalah para aktivis gereja, tapi yang jelas mereka
adalah orang-orang yang mencintai kebenaran firman Tuhan. Mereka belajar
bukan hanya untuk menambah wawasan teologinya semata, melainkan untuk
mengenal lebih dalam pribadi Allah. Mereka adalah orang-orang yang kritis
dalam memberikan argumentasi dan sanggahan-sangahan yang tidak sesuai
dengan firman Tuhan. Untuk itu beberapa dari peserta menyempatkan diri
mencari berbagai sumber buku referensi yang berhubungan dengan pokok
diskusi sebagai bahan perbandingan. Penggalian akan sebuah topik terus
dilakukan karena prinsipnya adalah "back to Bible", Alkitab sebagai standar
kebenaran yang mutlak.

Divisi Komunitas
•

Judul Blog: Roadshow SABDA Alkitab – bagian 2 (Oleh: Yochan)
==> http://blog.sabda.org/2009/11/16/roadshow-sabda-alkitab-bagian-2/
...
Jumat, 23 Oktober 2009, menjelang akhir jam kerja, saya, Titus, dan Billy benarbenar merasa berada di ujung jalan buntu. Studi kasus yang harusnya kami
siapkan tidak dapat disatukan dalam formasi yang kompak dan cocok untuk
presentasi. Akhirnya kami memutuskan untuk istirahat, menjernihkan pikiran, dan
lebih baik kalau lembur pada hari Sabtu, hari libur kami. Kejutan yang tak diduga
menanti keesokan harinya, yaitu listrik di kantor "tewas" karena panel listrik
terbakar. Saya bersyukur tim kami tangguh — kuat angkat-angkat server
maksudnya — server yang akan digunakan untuk roadshow pun diboyong ke
rumah kontrakan staf YLSA. Dan di sinilah kembali saya melihat tangan Tuhan
yang berkarya.

Divisi Publikasi (Sumber Bahan)
•

Judul Blog: Publikasi Baru YLSA: m-Biblika (Oleh: Dian)
==> http://blog.sabda.org/2009/11/19/publikasi-baru-ylsa-m-biblika/
...
Dari banyak pembicaraan yang saya dengar selama saya bekerja di YLSA,
kerinduan untuk menerbitkan sebuah publikasi yang khusus memuat bahanbahan seputar "biblical computing" sebenarnya sudah lama ada. Cuma,
kerinduan ini baru mulai dipikirkan sungguh-sungguh pada saat perayaan 15
Tahun SABDA bulan Oktober yang lalu. Akhirnya, peluncuran "m-Biblika"
dijadikan salah satu perayaan untuk memeriahkan acara 15 Tahun SABDA.
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Fokus YLSA

Perayaan Thanksgiving di YLSA
Entah sejak kapan, tapi seingat saya setiap tahun YLSA selalu merayakan hari
Thanksgiving yang jatuh pada hari Kamis terakhir bulan November. Walaupun perayaan
ini umumnya dirayakan di Amerika, tapi YLSA mengadopsinya menjadi tradisi kantor.
Kenapa? Karena hari apa pun sangat bagus menjadi alasan untuk kita bersyukur
kepada Tuhan.
Untuk YLSA, ada banyak hal yang patut disyukuri tahun ini. Selain staf-staf lama dan
baru yang Tuhan tempatkan di YLSA tahun ini, kita juga bersyukur untuk para Sahabat
dan Pendukung YLSA yang telah dengan setia membantu pelayanan YLSA, baik lewat
doa, daya, maupun dana. Kami bersyukur pada Tuhan karena telah mengirim Anda
semua menjadi partner pelayanan YLSA. Mari terus bergandeng tangan dan melayani
Dia Yang Mahaagung.
Kami juga bersyukur untuk semua pencapaian (achievement) yang Tuhan izinkan kita
lakukan tahun ini. Semoga tahun depan bisa lebih baik lagi. Masih banyak proyek dan
tugas yang harus kami kerjakan. Secara khusus kami bersyukur untuk ulang tahun
SABDA yang ke-15. Tuhan sungguh baik karena melayakkan kita semua ikut ambil
bagian dalam pelayanan-Nya.
"Hari Bersyukur" hari ini dirayakan bersama teman-teman di kantor. Setelah renungan,
masing-masing staf mendapat kesempatan untuk mensharingkan "apa yang paling
disyukuri tahun ini". Mengingat kebaikan Tuhan memang selalu menyentuh, tak
terkecuali teman-teman di kantor. Paling tidak ada 3 orang yang meneteskan air mata
ketika mensharingkan bahwa Tuhan itu baik. Menangis untuk Tuhan adalah baik,
menunjukkan bahwa kita lemah dan Tuhanlah yang kuat. Jika dituliskan, maka kebaikan
Tuhan tidak mungkin bisa tuntas ditulis karena terlalu banyak dan terlalu panjang untuk
diceritakan semua.
Diambil dari:
Nama situs: Blog SABDA
Penulis: Yulia
Alamat URL: http://blog.sabda.org/2009/11/26/thanksgiving-an-di-ylsa/
Catatan:
Sharing dari semua staf YLSA dapat Anda lihat di:
==> http://blog.sabda.org/2009/11/26/thanksgiving-an-di-ylsa/
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Rencana Bulan Depan

Kolom RENCANA BULAN DEPAN adalah kolom baru yang kami tambahkan agar para
Sahabat dan Pendukung YLSA secara rutin tahu beberapa garis besar rencana
kegiatan YLSA bulan depan. Melalui kolom ini, kami berharap komunikasi dengan para
Sahabat dan Pendukung YLSA bisa semakin lebih baik.

Rencana Kegiatan Desember
1. Kelas Diskusi Natal PESTA. Kelas yang sedang berjalan diikuti oleh 19 orang
peserta dan akan berakhir sebelum 25 Desember 2009.
2. Roadshow SABDA (3) di Solo. Tim SABDA sedang mempersiapkan pelatihan
untuk hamba-hamba Tuhan untuk yang ketiga kalinya di Solo.
3. Roadshow SABDA di Purwokerto. Pada tanggal 14 Desember, Tim SABDA akan
memberikan pelatihan pemakaian CD SABDA dan SABDA Alkitab untuk hambahamba Tuhan di Purwokerto.
4. Beta Tester CD SABDA. Sudah dibagikan bahan testing kepada 10 orang beta
tester untuk mendapat masukan dan laporan masalah program CD SABDA yang
terbaru.
5. Natal Staf YLSA. Staf YLSA akan merayakan Natal secara sederhana di kantor
sekaligus untuk menutup pelayanan YLSA 2009.
6. Laporan Program Kerja YLSA 2010. Sebelum liburan Natal, semua divisi harus
sudah menyelesaikan laporan program kerja YLSA 2010 untuk divisi masingmasing.

Stop Press
AYO MENULIS KESAKSIAN DI PUBLIKASI KISAH!
Ingin mewartakan kasih karunia Allah dan penyertaan-Nya yang luar biasa atas hidup
Anda? Saatnya Anda bagikan keajaiban campur tangan Allah dalam setiap masalah
hidup yang Anda hadapi kepada saudara yang lain, sembari mengasah kemampuan
Anda dalam bidang tulis-menulis kesaksian. Ayo, segeralah Anda bergabung di
publikasi Kisah dan mengambil bagian dalam publikasi tersebut dengan mengirimkan
kesaksian Anda. Jadikan publikasi Kisah sebagai wadah penyampai berkat Anda dalam
menyaksikan kasih karunia Allah kepada sesama. Tuhan Yesus memberkati.
==> < subscribe-i-kan-kisah(at)hub.xc.org > [berlangganan]
==> < kisah(at)sabda.org > [kontak redaksi]
==> http://www.sabda.org/publikasi/Kisah [arsip Kisah]

Pokok Doa
Perkenanan Tuhan atas jalinan kebersamaan yang indah ini tidak lepas dari peran serta
Sahabat dan Pendukung YLSA, terutama para pendoa YLSA. Mari bersama-sama
satukan hati berdoa untuk beberapa pokok doa pelayanan kami.
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1. Pelayanan PESTA
Mari bersama-sama berdoa untuk pelayanan PESTA yang hingga saat ini telah
banyak menjadi berkat bagi banyak peserta. Bersyukur untuk kelas diskusi Natal
yang sedang berlangsung. Doakan agar para peserta dapat terlibat secara aktif
dan dibangunkan imannya untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar
mereka.
2. Raker YLSA
Doakan untuk persiapan raker yang rencananya akan kami selenggarakan pada
antara Desember -- Januari 2009. Berdoa untuk setiap divisi yang sedang
mempersiapkan rencana kerja tahun 2010 dan laporan pelayanan tahun 2009.
Biarlah kesempatan tersebut dapat kami gunakan untuk melihat pimpinan Tuhan
bagi pelayanan di YLSA.
3. Staf Baru
Kami terus berdoa untuk kebutuhan staf di YLSA, meliputi programmer,
penerjemah, dan editor. Kiranya Tuhan sendiri yang mengirimkan orang-orang
yang terbeban melayani di ladang ini bagi kemuliaan nama Tuhan.
4. Beta Testing dan Pemprosesan Data-Data Baru CD SABDA
Mengucap syukur untuk perkembangan pengerjaan CD SABDA yang saat ini ada
dalam tahap beta testing CD SABDA (sebelum direlease) dan pemprosesan
data-data baru yang masih terus dikerjakan. Kiranya Tuhan menolong agar
proses pengerjaan ini bisa secara tekun dilaksanakan dengan baik.
5. Para Sahabat dan Pendukung YLSA
Kami berdoa untuk Sahabat dan Pendukung YLSA yang saat ini sedang
memasuki minggu-minggu Adven. Berdoa untuk segala persiapan kita dalam
menyambut Natal tahun ini, agar berkat serta sukacita penuh dalam menyambut
kedatangan Sang Mesias dapat kita rasakan secara nyata.
6. Dukungan Sahabat dan Pendukung YLSA
Bersyukur untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA yang dengan setia
mendampingi pelayanan YLSA dengan doa, dana, dan perhatian. Kiranya
kesempatan melayani Tuhan bersama-sama dapat terus kita bina.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Oktober 2009.
A. Sumbangan
Samuel Franklyn (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)
NN (BCA)
Lucky Hartanto (BCA)
TELAGA (BCA)
NN (BCA)
Smile (BCA)
Sartijani (BCA)
Werianto Christian
(BCA)
Hendarto R. (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Anna Yulia (BCA)
Sumbangan untuk
Server
Sumbangan Lain-Lain
Bunga Bank
Total Sumbangan

. 250.000,00 01/10/09
. 500.000,00 05/10/09
. 2.000.000,00 06/10/09
. 500.000,00 08/10/09
. 1.000.000,00 08/10/09
. 250.000,00 09/10/09
. 100.000,00 12/10/09
. 500.000,00 12/10/09
. 1.500.000,00 26/10/09
. 100.000,00 26/10/09
. 250.000,00 26/10/09
. 100.000,00 29/10/09
. 1.000.000,00 30/10/09
. (sudah dilaporkan bulan
17.109.672,00 Oktober'09)
. 619.000,00
. 40.590,00
___________
Rp
. 25.819.262,00

B. Pengeluaran
Beban Admin
Kas Kecil
Telp., Listrik, dll.
Beban Komputer
Beban Perpustakaan
Pengiriman Pos, Paket,dll.
Road Show SABDA Alkitab
Admin Bank
Kepegawaian
Psikotes

. 1.537.500,00
. 20.100,00
. 2.213.900,00
. 330.000,00
. 2.747.100,00
. 500.000,00
. 908.500,00
. 15.696,00
. 21.350.000,00
. 550.000,00
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Konsumsi Staf
Pembelian Dua Server
Retret
Total Pengeluaran

. 1.291.500,00
. 10.000.000,00
. 882.200,00
___________
Rp
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. 42.346.496,00

Ucapan Terima Kasih
Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas partisipasi para donatur. Hal ini
semakin menguatkan kami, bahwa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini sungguh
luar biasa. Tuhan Yesus memberkati hidup dan pelayanan Anda.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan
memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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BeritaYLSA 52/Desember/2009
Dari YLSA

Para Sahabat dan Pendukung YLSA yang terkasih dalam Kristus,
Walaupun terlambat, izinkan kami, segenap pengurus dan staf YLSA mengucapkan
"SELAMAT NATAL dan TAHUN BARU" kepada semua Sahabat dan Pendukung YLSA.
Kami berdoa, kiranya kita terus membawa semangat Natal dalam hidup kita, sehingga
kita selalu mengingat bahwa Kristus datang ke dunia untuk menjadi sama seperti
manusia supaya kita menerima-Nya dan percaya kepada-Nya.
Bagaimana rencana Anda pada tahun 2010 ini? Akan sangat menolong jika Anda
menyiapkan waktu untuk berdoa dan mendengarkan Tuhan, sehingga apa yang Anda
kerjakan sungguh akan seturut dengan kehendak-Nya. Kami percaya pada tahun 2010
ini Tuhan masih terus membuka kesempatan bagi Anda, termasuk bagi YLSA, untuk
melayani Dia. Bahkan, kami berdoa agar Tuhan memberi kesempatan yang lebih besar
lagi untuk memegahkan nama-Nya. Marilah kita semakin erat bergandengan tangan
bekerja sama melayani Dia. Tanpa dukungan Anda, semua pelayanan YLSA tidak
dapat seluas sekarang ini.
Selamat menyimak.
In Christ,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
< http://blog.sabda.org >
< http://fb.sabda.org/ylsa >
Pimpinan YLSA

Berita YLSA
Divisi HRD (Personalia)
1. Judul Blog: Menyambut dan Merayakan Natal di YLSA (Oleh: Evi)
==>http://blog.sabda.org/2009/12/17/menyambut-dan-merayakan-natal-di-ylsa/

...
Puncak acara Natal YLSA tahun ini akan diadakan tanggal 21 Desember 2009, dengan
ketua panitia yang terpilih adalah Sdr. Dustin Christian. Acara Natal staf YLSA biasa
dirayakan dengan sederhana di kantor. Kadang kami juga kedatangan tamu, yaitu
keluarga dan eks staf YLSA yang tentu kami sambut dengan sukacita. Nah, ada yang
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istimewa pada perayaan tahun ini, karena kami akan mengundang Pak Pujo yang
memiliki pelayanan bagi para pemulung untuk menjadi pembicara Natal. Beliau akan
"sharing" mengenai pelayanannya supaya kita bisa saling mendukung dan berbagi
kasih. Acara "roll kado" yang biasa diadakan tiap tahun juga akan berbeda, karena kali
ini isinya harus berupa aneka sembako dan tidak untuk dibagikan antarstaf tapi untuk
diberikan kepada mereka yang membutuhkan.
...

Divisi Komunitas
•

Judul Blog: Roadshow Purwokerto (Oleh: Yuppi)
==> http://blog.sabda.org/2009/12/21/roadshow-purwokerto/
Hari Senin tanggal 14 Desember kemarin, Tim NET YLSA berkesempatan
memenuhi undangan Mission Care (MC) di Purwokerto untuk memberikan
pelatihan cara menggunakan CD SABDA dan SABDA Alkitab kepada hambahamba Tuhan yang bergabung di MC Purwokerto. Berikut ini adalah cerita "di
balik layar" presentasi tersebut. ...
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Renungan Natal: Ketika Allah Melangkah Keluar
Baca: Kolose 1:15-20

Kita tidak perlu bertanya-tanya seperti apakah Allah itu. Kita juga tidak perlu bertingkah
seperti anak kecil yang menatap ke langit dan bertanya kepada ibunya, "Apakah Allah
ada di atas sana?" Ketika ibunya meyakinkan anak itu bahwa Allah ada di atas sana, si
anak menanggapi, "Bukankah lebih baik bila Ia memperlihatkan wajah-Nya supaya kita
dapat melihat-Nya?"
Apa yang tidak dimengerti anak tersebut ialah bahwa Allah telah mengizinkan kita untuk
melihat-Nya. Dengan mengutus Anak-Nya, Yesus, ke dunia, Bapa di surga benar-benar
memperlihatkan diri-Nya sendiri. Yesus adalah Allah "yang menyatakan diri-Nya dalam
rupa manusia" (1Tim. 3:16). Ia mengatakan dengan jelas kepada Filipus, "Barangsiapa
telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa" (Yoh. 14:9). Para ahli teologi menyebut
kebenaran ini sebagai inkarnasi.
Ini adalah kabar baik yang terkandung dalam Natal, bahwa Allah telah menunjukkan
kepada kita seperti apakah diri-Nya dalam diri Anak-Nya. Ia meninggalkan kemuliaan
surga dan datang ke bumi untuk lahir dari seorang perawan. Semua atribut Allah yang
tidak terbatas berdiam dalam diri sang Bayi yang dibaringkan oleh Maria di dalam
palungan Betlehem. Ia adalah "gambar Allah yang tidak kelihatan", pribadi yang "di
dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu" dan "segala sesuatu ada di dalam Dia"
(Kol. 1:15-17).
Saat kita berhenti sejenak untuk merayakan kelahiran Yesus, ingatlah siapa Dia. Di
dalam Yesus, kita melihat kekudusan, kasih, dan anugerah dari Allah yang kekal.
Pada hari Natal, Allah sungguh-sungguh keluar dari surga. -- PVG
Suatu hari Allah membuka pintu surga
Dan datang untuk tinggal di dunia:
Menjelma dalam tubuh manusia -Seorang bayi yang lahir sederhana. -- D. De Haan
Kandang Betlehem adalah langkah pertama dalam perjalanan kasih Allah
menuju ke salib Kalvari.
Diambil dari:
Judul buku: Hadiah Terindah/Edisi Hari 10
Penulis: Paul Van Gorder
Penerbit: RBC Ministries, Indonesia 2007
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Renungan Tahun Baru: Berburu Harta Karun
Baca: Amsal 2:1-9

Pada tanggal 1 Januari 2008, Keith Severin dan Adrien, putranya yang berusia 7 tahun,
bersepakat untuk meluangkan waktu sedikitnya 15 menit setiap hari selama setahun
untuk bersama-sama berburu harta karun. Sebuah artikel Carlos Alcala di media
"Sacramento Bee" menggambarkan bagaimana Keith dan Adrien setiap hari pergi
bersama dalam kondisi cuaca apa pun untuk mencari benda-benda yang dapat mereka
temukan. Setahun kemudian, semua koleksi mereka yang meliputi uang logam, bola
golf, botol dan kaleng yang dapat didaur ulang, serta barang-barang lainnya telah
menghasilkan uang lebih dari 10 juta rupiah. Selama proses pencarian itu, mereka
menikmati banyak waktu kebersamaan dan kesenangan.
Jika kita menyediakan waktu 15 menit setiap hari untuk mencari harta karun di dalam
Alkitab, apa yang akan kita temukan? Salomo menuliskan: "Jikalau engkau mencarinya
seperti mencari perak, dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam; maka
engkau akan memperoleh pengertian tentang takut akan TUHAN dan mendapat
pengenalan akan Allah..... Maka engkau akan mengerti tentang kebenaran, keadilan,
dan kejujuran, bahkan setiap jalan yang baik." (Ams. 2:4-5,9)
Pertumbuhan rohani tidak akan terjadi seketika, namun setahap demi setahap, hari
demi hari, kita akan diubahkan. Melalui pembacaan firman Allah dan kesediaan untuk
menaati Allah, Ia akan mengubah kita. Pikirkan tentang keistimewaan dan kepuasan
yang kita peroleh ketika kita menyediakan waktu bersama dengan Bapa surgawi kita.
Semua dimulai dari komitmen sepenuh hati, dilanjutkan dengan penemuan-penemuan
yang menyenangkan, dan menuntun kita untuk memperoleh harta karun hikmat dan
kehidupan. -- DCM
Carilah harta berharganya Alkitab -- Seperti penambang menggali bijih logam; Cari, dan
pastilah engkau akan menemukan
Harta karun untuk memperkaya pikiran. -- NN
Diambil dari:
Judul buku: Santapan Rohani Desember, Januari, Februari 2009 -- 2010
Penulis: DMC
Penerbit: RBC Ministries, Indonesia 2009
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Rencana Bulan Depan
RENCANA BULAN JANUARI 2010
Beberapa agenda pelayanan besar YLSA bulan Januari 2010 telah disiapkan, beberapa
di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Rapat kerja (raker) YLSA
Awal Januari, seluruh staf YLSA akan berkumpul selama 2 hari untuk
mengevaluasi pelayanan YLSA tahun 2009 dan memantapkan rencana kerja
tahun 2010.
2. Staf baru
Dari proses perekrutan staf baru akhir tahun 2009, ada seorang staf baru yang
akan mengikuti masa percobaan mulai Januari 2010, untuk posisi "Web
Progammer".
3. Roadshow SABDA
Tim NET SABDA kembali akan mengadakan "Roadshow" untuk memenuhi
undangan pelatihan untuk hamba-hamba Tuhan. Roadshow berikutnya akan
diselenggarakan di Salatiga, tanggal 16 Januari 2010.
4. SABDA 3.0 Final 2009
SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan Alat-alat) versi 3.0 Final akan segera
diluncurkan untuk umum, paling lambat akhir Januari.
5. Alkitab Audio TB
Alkitab Audio versi Terjemahan Baru dalam format MP3 akan diproduksi dalam
bentuk CD. Doakan agar CD audio ini bisa disebarkan mulai bulan Januari 2010.
6. SABDA Ayatizer
Tim NET telah mengerjakan proyek aplikasi SABDA Ayatizer sejak beberapa
bulan yang lalu. Rencana penyelesaian adalah bulan Januari 2010. Semoga bisa
segera disebarkan untuk menjadi berkat.
7. Publikasi dalam format PDF
Mulai Januari Tim Publikasi akan memulai proyek pembuatan edisi- edisi
Publikasi dalam format PDF.

Surat Anda
Dari: Dr.Tri Budhi Sastrio (Surabaya) <tribudhis(at)>
> Terima kasih beritanya, semoga Tuhan selalu memberkati kita semua.
> Meskipun mungkin terlalu awal tetapi saya ingin mengucapkan
> Selamat Natal dan Tahun Baru 2010 untuk semuanya.
> Salam Damai dari Surabaya
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Redaksi:
Segenap Redaksi publikasi Berita YLSA juga mengucapkan Selamat Natal dan Tahun
Baru 2010. Kiranya jalinan yang indah di dalam Tuhan ini dapat terus kita bina di tahuntahun mendatang. Tuhan Yesus memberkati.

Stop Press
Baru dari YLSA: Publikasi KADOS (Kalender Doa SABDA)
Puji Tuhan, satu lagi sebuah milis publikasi baru diterbitkan oleh Yayasan Lembaga
SABDA (YLSA). Publikasi yang diberi nama KADOS (singkatan dari Kalender Doa
SABDA) ini lahir dari kerinduan YLSA untuk membagikan pokok-pokok doa harian bagi
para pendoa syafaat yang terbeban berdoa bagi Indonesia dan pelayanan YLSA.
Semoga melalui kesatuan hati untuk berdoa ini, Tuhan akan melawat umat-Nya dan
nama-Nya dimuliakan.
Publikasi KADOS yang akan terbit secara mingguan, bersifat terbuka untuk semua
denominasi gereja. Dengan menjadi pelanggan KADOS, maka secara otomatis Anda
juga menjadi pelanggan e-Doa, Open Doors, dan 30 Hari Doa. Jadi, bagi pendoapendoa Kristen Indonesia yang ingin dibekali untuk menjadi pendoa yang setia dan
memiliki visi, segera daftarkan nama Anda dan jadilah berkat.
Kontak redaksi:
==> <doa(at)sabda.org>
Untuk berlangganan, kirimkan email kosong ke:
==> <subscribe-i-kan-buah-doa(at)hub.xc.org>

Pokok Doa
Tidak terasa tahun 2010 telah tiba. Sungguh indah penyertaan Tuhan bagi pelayanan
YLSA sepanjang tahun 2009. Kami juga melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa
melalui para Sahabat dan Pendukung YLSA di sepanjang tahun 2009. Terima kasih
untuk Anda semua yang telah mendukung pelayanan YLSA baik dalam dana maupun
doa.
Untuk kesekian kalinya, kami mohon dukungan doa para Sahabat dan Pendukung
YLSA. Mari kita terus mohon pimpinan Tuhan agar pelayanan kita bersama diberkati
Tuhan.
1. Rapat kerja (raker) YLSA
Mohon dukungan doa untuk persiapan raker YLSA pada awal Januari 2010 ini.
Doakan agar setiap divisi siap melaporkan evaluasi kerja tahun 2009 dan
rencana kerja tahun 2010. Biarlah hikmat Tuhan yang akan menuntun setiap
keputusan raker ini.
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2. Perekrutan staf baru
Doakanlah tindak lanjut dari proses rekrutmen staf baru. Ada beberapa pelamar
yang telah mamasuki tahap wawancara akhir. Kiranya Tuhan menunjukkan
kepada kami orang-orang yang telah Tuhan panggil untuk melayani di YLSA.
3. Rencana Roadshow SABDA Januari 2010
Serangkaian agenda "Roadshow SABDA" telah disiapkan. Salatiga akan menjadi
tujuan "roadshow" pada bulan Januari. Doakan untuk semua persiapan tim
SABDA. Kiranya SABDA semakin menjadi berkat bagi banyak kota. Kemuliaan
hanya bagi Tuhan.
4. Para Sahabat dan Pendukung YLSA
Berdoa untuk kesiapan Sahabat dan Pendukung YLSA memasuki tahun 2010.
Kiranya damai sejahtera senantiasa hadir dalam keluarga Sahabat dan
Pendukung YLSA sekalian. Mari terus bersemangat berkarya bagi kemuliaan
nama Tuhan.
5. Dukungan Sahabat dan Pendukung YLSA
Bersyukur untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA yang dengan setia
mendampingi pelayanan YLSA dalam doa dan dana sepanjang tahun 2009 ini.
Kiranya kesempatan melayani Tuhan bersama-sama dapat terus kita bina di
tahun-tahun ke depan. Tuhan Yesus memberkati.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan November 2009.
A. Sumbangan
Samuel Franklyn (BCA)
Alfrie Moeis (BCA)
NN (BCA)
TELAGA (BCA)
Grace Emilia (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)
Albert Soetiono (BCA)
Sartijani (BCA)
Augustinus Soegian (BCA)
NN (BCA)
Widya Kristiani BCA)
Aslam Natanael Driaslam-BDG (BCA)
Thomas Goetama (BCA)
Ninik & Suami (BCA)
Yayasan Gloria (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Anna Yulia (BCA)
Sumbangan lain-lain
Bunga Bank
Total sumbangan

. 250.000,00
. 500.000,00
. 2.000.000,00
. 500.000,00
. 200.000,00
. 500.000,00
. 200.000,00
. 500.000,00
. 100.000,00
. 111.079,00
. 500.000,00
. 50.000,00
. 200.000,00
. 1.000.000,00
. 250.000,00
. 100.000,00
. 1.000.000,00
. 214.000,00
. 24.850,00
___________
Rp

B. Pengeluaran
Beban administrasi
Kas kecil
Telepon, listrik, dll.
Beban perpustakaan
Pengiriman pos, paket, dll.
Administrasi bank
Kepegawaian
Konsumsi staf
Proyek SABDA 15

. 265.600,00
. 32.500,00
. 2.294.200,00
. 230.300,00
. 20.000,00
. 18.638,00
. 20.575.000,00
. 762.100,00
. 2.100.000,00
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02/11/09
02/11/09
02/11/09
03/11/09
03/11/09
03/11/09
09/11/09
11/11/09
11/11/09
17/11/09
19/11/09
24/11/09
24/11/09
25/11/09
25/11/09
26/11/09
30/11/09

. 8.199.929,00

Sumbangan dukacita Kel. Yahya
Total pengeluaran

. 500.000,00
___________
Rp

Berita YLSA 2009
. 26.798.338,00

Ucapan Terima Kasih
Kami ucapkan banyak terima kasih atas partisipasi para Sahabat dan Pendukung
YLSA. Hal ini semakin menguatkan kami bahwa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan
ini sungguh luar biasa. Tuhan Yesus memberkati hidup dan pelayanan Anda.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan
memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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Arsip Publikasi Berita YLSA
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Berita Yayasan Lembaga SABDA
•
•
•
•

Situs YLSA
Profil Facebook
Fanpage Facebook
Twitter

: http://www.ylsa.org/
: http://facebook.com/fb.sabda
: http://facebook.com/sabda.org
: http://twitter.com/_YLSA_

Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah yayasan Kristen nonprofit dan nonkomersial yang berfokus
pada penyediaan Alkitab, alat-alat biblika, dan sumber-sumber bahan kekristenan yang bermutu. Semua pelayanan
YLSA memanfaatkan serta menggunakan media komputer dan internet agar dapat digunakan oleh masyarakat
Kristen Indonesia tanpa dibatasi oleh denominasi/aliran gereja tertentu (interdenominasi).

YLSA – Yayasan Lembaga SABDA:
•
•
•
•
•

Situs YLSA
Situs SABDA
Blog YLSA/SABDA
Katalog 40 Situs-situs YLSA/SABDA
Daftar 23 Publikasi YLSA/SABDA

: http://www.ylsa.org
: http://www.sabda.org
: http://blog.sabda.org
: http://www.sabda.org/katalog
: http://www.sabda.org/publikasi

Sumber Bahan Alkitab dari Yayasan Lembaga SABDA
•
•
•
•
•
•
•

Alkitab (Web) SABDA
Download Software SABDA
Alkitab (Mobile) SABDA
Download PDF & GoBible Alkitab
15 Alkitab Audio dalam berbagai bahasa
Sejarah Alkitab Indonesia
Facebook Alkitab

: http://alkitab.sabda.org
: http://www.sabda.net
: http://alkitab.mobi
: http://alkitab.mobi/download
: http://audio.sabda.org
: http://sejarah.sabda.org
: http://apps.facebook.com/alkitab

Rekening YLSA:
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
a.n. Dra. Yulia Oeniyati
No. Rekening: 0790266579
Download PDF bundel tahunan Berita YLSA, termasuk indeks Berita YLSA dan bundel publikasi YLSA yang lain di:

http://download.sabda.org/publikasi/pdf
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