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Dari YLSA
Salam sejahtera,
Awal tahun 2010 ini, Yayasan Lembaga SABDA memulai aktivitasnya dengan
mengadakan rapat kerja (raker). Persiapan raker ini sebenarnya sudah diadakan sejak
bulan Desember tahun lalu. Sejak Desember setiap divisi telah menyiapkan rencana
kerja tahun 2010. Puji Tuhan, melalui raker ini kami berhasil merumuskan garis besar
rencana pelayanan YLSA sepanjang tahun 2010. Acara raker ini menjadi tanda simbolis
bahwa semua rencana tahun 2010 yang kami buat kami serahkan kembali ke dalam
tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan yang menentukan arah yang harus kami tempuh
selanjutnya.
"Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah
langkahnya." (Amsal 16:9)
In Christ,
Yulia Oeniyati
Pimpinan YLSA
< yulia(at)in-christ.net >
http://www.ylsa.org
http://fb.sabda.org/ylsa
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Berita YLSA selama bulan Januari. Untuk bulan-bulan sebelumnya silakan kunjungi
Blog SABDA di:
==> http://blog.sabda.org

Divisi Publikasi
Judul Blog: Kalender Doa SABDA (Oleh: Novi)
....
Sebagai salah seorang pendoa syafaat, maka saya senang sekali ketika Pimpinan
akhirnya menyetujui rencana untuk Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) menerbitkan lagi
satu milis publikasi baru yang diberi nama KADOS, singkatan dari "Kalender Doa
SABDA". Salah satu misi menerbitkan publikasi ini adalah karena YLSA rindu menjadi
katalisator bagi para pendoa syafaat Indonesia dan ingin memfasilitasi mereka dengan
menyediakan bahan pokok-pokok doa supaya mereka dapat bersatu berdoa bagi
Indonesia....
Baca selengkapnya di:
==> http://blog.sabda.org/2010/01/11/kalender-doa-sabda/u

Divisi Umum
Judul Blog: Raker YLSA 2010 (Oleh: Yulia)
.... Seperti Raker tahun lalu, sepanjang 2 hari Raker kali ini, Kaliurang diguyur hujan.
Acara Raker disusun dengan cukup ambisius, alias padat sekali, dengan inti acara:
Laporan/Evaluasi 2009, Pelajaran 2010, Mimpi YLSA 2010, dan Rencana 2010.
Sedangkan tema Raker adalah: BERAKAR, BERTUMBUH DAN BERBUAH (Kol. 2:6-7).
Tema ini sangat berbicara untuk saya pribadi karena saya yakin tanpa membangun
akar yang kuat, maka tidak mungkin kita bisa membangun bangunan yang besar,
demikian juga untuk YLSA. BERAKAR dalam firman Tuhan menjadi kunci bagi
kemajuan YLSA. Dari dasar ini diharapkan BERTUMBUH pola pikir, sikap hati dan
prinsip-prinsip pelayanan yang berkenan kepada Tuhan. Sebagai akibatnya, YLSA akan
menghasilkan buah-buah yang memuliakan nama Tuhan dan bermanfaat bagi
pelayanan Kristen di Indonesia....
Baca selengkapnya di:
==> http://blog.sabda.org/2010/01/15/raker-ylsa-2010/
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Divisi Software
Judul Blog: Alkitab Audio SABDA (Oleh: Therra)
....
Saya baru bergabung dengan YLSA pada bulan November 2009 yang lalu. Panggilan
saya di kantor adalah Therra dan tugas pertama saya di YLSA adalah membuat
algoritma untuk memotong lirik dalam teks Alkitab audio Terjemahan Baru (TB) ù
Perjanjian Baru (PB), yang sudah di-karaoke-kan sebelumnya oleh Billy. Pemikiran
kenapa lirik yang ada perlu untuk dipotong adalah karena layar dalam pemutar MP3
biasanya kecil dan tidak bisa menampilkan keseluruhan teks yang ada. Karena itu, perlu
suatu program yang bisa memotong teks per ayat yang sudah ada menjadi lebih
pendek lagi. Begitu jadi, program itu akan dijalankan dengan melakukan tes di beberapa
berkas (file) Alkitab audio. Hasilnya bagus, tidak ada masalah, dan semua lancarlancar saja....
Baca selengkapnya di:
==> http://blog.sabda.org/2010/01/22/alkitab-audio-sabda/

Divisi HRD
Judul Blog: Yang Muda yang Berkarya (Oleh: Ami)
.... Oh ya, saya ini staf termuda di YLSA, lho. Tanggal 17 Januari lalu, umur saya genap
18 tahun. Hmm, jadi staf termuda sebenarnya biasa- biasa saja sih. Tidak ada yang
memerhatikan saya secara spesial kok
Namun yang pasti, saya senang karena "kakak-kakak" di YLSA selalu siap sedia
membantu di saat saya menghadapi kesulitan. Mereka juga ramah dan tidak
sombong -- seperti bayangan saya awalnya -- walaupun mereka lebih
berpengalaman dan memunyai titel di belakang nama mereka :>.
Baca selengkapnya di:
==> http://blog.sabda.org/2010/01/26/yang-muda-yang-berkarya/

Divisi Humas
Judul Blog: Roadshow SABDA ke Salatiga
Roadshow Tim SABDA yang mulai dilaksanakan YLSA tahun lalu sepertinya akan
semakin gencar dilakukan tahun 2010. Agenda roadshow bahkan sudah dimulai tanggal
16 Januari 2010 yang lalu di kota Salatiga, tepatnya di Persekutuan Kelompok Belajar
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Pelayan Injil (KBPI) Alethia yang dipimpin oleh Pak Yusuf, yang usut punya usut
ternyata rekan Sdri. Lisbet, mantan Staf YLSA.
Baca selengkapnya di:
==> http://blog.sabda.org/2010/01/29/roadshow-sabda-ke-salatiga/

Rencana & Pokok Doa
FEBRUARI 2010
Selama Februari, YLSA berencana mengerjakan tugas-tugas yang telah disusun
sebagai berikut:.
1. PESTA akan membuka kelas lanjutan, yaitu kelas Orang Kristen yang
Bertanggung Jawab (OKB) pada Februari. Saat ini sudah ada 21 peserta yang
mendaftar.
==> http://www.pesta.org
Pokok Doa:
Doakan agar melalui kelas ini para peserta dapat belajar menjadi orang Kristen
yang lebih bertanggung jawab.
2. Penambahan data dan testing terakhir untuk program SABDA (Software Alkitab,
Biblika Dan Alat-alat) versi 3.0 Final menjadi prioritas utama tim SABDA selama
bulan Februari.
==> http://www.sabda.net
Pokok Doa:
Mohon dukung terus dalam doa agar penyelesaian CD SABDA 3.0 Final,
khususnya untuk proses penambahan data (modul) dapat dikerjakan dengan
benar dan teliti.
3. Pada bulan Februari, divisi Web akan berkonsentrasi membuat publikasipublikasi YLSA ke dalam format PDF. Ini dilakukan untuk mempermudah para
pelanggan atau pengunjung situs mengunduh bahan-bahan publikasi yang telah
diterbitkan oleh YLSA.
==> http://www.sabda.org/publikasi
Pokok Doa:
Berdoa agar hasil Publikasi PDF ini akan menjadi berkat dan memperkaya
kehidupan rohani para pembaca yang menggunakannya.
4. Sebuah aplikasi yang dibuat oleh tim SABDA, yang disebut Kamus SABDA
sedang dalam tahap pengecekan terakhir untuk diluncurkan pada bulan Februari.
Ada juga satu lagi proyek aplikasi lain yang sedang diselesaikan oleh tim
SABDA, yaitu SABDA Ayatizer yang sudah dikerjakan cukup lama. Pada bulan
8
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Februari diharapkan masyarakat Kristen sudah bisa menikmatinya.
==> http://labs.sabda.org/Kamus_SABDA
==> http://labs.sabda.org/SABDA_Ayatizer

Pokok Doa:
Doakan agar penyelesaian Kamus SABDA dan SABDA Ayatizer bisa dikerjakan
tepat waktu dan dapat segera dipakai oleh masyarakat Kristen Indonesia
5. Divisi Publikasi akan mengadakan penelitian tentang Twitter dan Wiki untuk
pengembangan komunitas Kristen di dunia maya.
==> http://labs.sabda.org/Twitter
==> http://labs.sabda.org/Wiki
Pokok Doa:
Mintalah agar hikmat Tuhan menyertai kami dalam penelitian ini supaya
kehendak Tuhan yang terjadi.
6. Puji Tuhan, Sdri. Therra Maya telah lulus masa percobaan untuk menjadi staf
tetap YLSA sebagai programmer. Saat ini kami juga sedang memberikan
orientasi bagi 2 orang staf baru, Sdr. Benny Utomo, yang baru bergabung 4
Januari 2010 sebagai web programmer dan Sdri. Truly Almendo Pasaribu, yang
bergabung 21 Januari 2010, sebagai penerjemah. Mohon dukungan doanya
karena HRD juga masih membutuhkan beberapa staf baru untuk divisi Humas
dan tim SABDA. Diharapkan staf baru dapat segera bergabung pada bulan
Februari.
==> http://blog.sabda.org
Pokok Doa:
Bersyukur atas pertolongan Tuhan bagi Sdri. Therra yang telah bergabung dan
berkarya di YLSA. Doakan juga untuk orientasi dan proses adaptasi Sdr. Utomo
dan Sdri. Truly agar berjalan lancar dan berhasil baik. Juga mintalah agar Tuhan
mengirim orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk bekerja di YLSA.

Surat Anda
Dari: Pdt. John Nap (Papua) <John(at)xxxx>
>Terimakasih untuk setia mengirim info YLSA kepada saya di pedalaman
>Papua. Tuhan memberkati.
Dari: agus susilo (Aceh) <susilo(at)xxxx>
> SABDA sangat luar biasa sangat membantu saya untuk persiapan
> pelayanan, dikarenakan buku saya terbatas dan kemampuan bahasa
> saya terbatas. Seandainya rekan2 hamba Tuhan di pedalaman atau
> pelosok2 bisa merasakan seperti saya, wah pasti mereka sangat
9
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> senang sekali karena mereka juga mempunyai keterbatasan buku dan
> bahasa namun dengan adanya YLSA sangat membantu mereka.

Redaksi:
Puji Tuhan, pelayanan kami bisa menjangkau dari pedalaman Papua dan Aceh. Kiranya
apa yang kami kerjakan di sini bisa membantu dan menyemangati Anda dalam
melayani jemaat Tuhan di Papua dan Aceh. Tuhan memberkati Anda dan pelayanan
Anda.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Desember 2009.
A. Sumbangan
Samuel Franklyn (BCA)

250.000,00

01/12/09

Lukas Haridjaja (BCA)

500.000,00

03/12/09

40.000.000,00

04/12/09

500.000,00

07/12/09

4.000.000,00

07/12/09

Diana Melinda (BCA)

100.000,00

10/12/09

Grace Emilia (BCA)

200.000,00

15/12/09

1.000.000,00

15/12/09

500.000,00

21/12/09

NN (BCA)

10.000.000,00

21/12/09

NN (BCA)

112.086,00

22/12/09

Yayasan Gloria (BCA)

250.000,00

22/12/09

Mickey Felder (BCA)

150.000,00

22/12/09

Bambang SP Abednego(BCA)

1.000.000,00

28/12/09

Sumbangan lain-lain

1.739.500,00

LJC (BCA)
TELAGA (BCA)
NN (BCA)

Indiana Chandrana (BCA)
Sartijani (BCA)

Bunga bank

106.871,00
___________

Total Sumbangan

Rp

60.408.457,00

B. Pengeluaran
Beban admin

71.000,00

Kas kecil

18.300,00

Telepon, listrik, dll.
Beban komputer
Beban perpustakaan
Produksi CD
Roadshow di Purwokerto
Admin bank
Kepegawaian

2.279.400,00
10.230.000,00
2.388.200,00
440.000,00
1.022.400,00
64.087,00
21.200.000,00

Konsumsi Staf

844.000,00

Natal

784.500,00

Sewa rumah kos putri

10.000.000,00
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49,341,887,00

Ucapan Terima Kasih
Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini. Mengucap syukur untuk
para Sahabat dan Pendukung YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi dalam
pelayanan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, 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

Stop Press
BARU DARI YLSA: PUBLIKASI KADOS (KALENDER DOA SABDA)

Puji Tuhan, satu lagi 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>
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Dari YLSA
Salam sejahtera,
Bulan Februari terasa berlalu dengan cepat sekali. Kami berharap para Sahabat dan
Pendukung YLSA tetap menanti-nantikan laporan pelayanan YLSA bulan Februari
melalui Berita YLSA, walaupun kali ini kami terlambat mengirimkannnya ke kotak surat
Anda.
Kegiatan staf YLSA pada bulan Februari 2010 cukup padat. Selain melakukan
"roadshow" ke Yogyakarta, kami juga berhasil mencapai beberapa target, misalnya:
membuat beberapa modul baru untuk CD SABDA, meluncurkan beberapa "gadget"
yaitu situs Kamus SABDA dan Alkitab Linker, memasang banyak bahan Paskah di situs
Paskah Indonesia < http://paskah.sabda.org >, membuka kelas-kelas diskusi Paskah,
dan masih banyak tugas-tugas rutin lain yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu
di sini. Kami sungguh memuji Tuhan untuk semua hasil yang boleh kami kerjakan di
bulan ini. Beberapa laporan pekerjaan kami itu bisa Anda baca di kolom Berita YLSA.
Namun, setan ternyata juga tidak tinggal diam. Ada peperangan rohani yang
dilancarkan kepada kami yang sangat mengganggu, yaitu matinya server utama yang
kami pakai, yang sudah 10 tahun bekerja dengan setia di kantor YLSA. Hampir 1
minggu Tim Teknis YLSA harus menyisihkan waktu untuk memindahkan semua sistem
dan data ke server-server yang lain. Puji Tuhan saat ini untuk sementara semua
masalah sudah bisa diatasi. Tapi bulan Maret ini diharapkan Tim Teknis YLSA sudah
dapat membangun server baru untuk menggantikan server yang mati. Dukungan doa
Anda sungguh sangat kami harapkan, terutama juga untuk semua rencana-rencana
YLSA di bulan Maret 2010.
Di tengah banyaknya tugas-tugas yang YLSA kerjakan kami sangat bersyukur kepada
Tuhan karena Tuhan terus memberikan kekuatan dan rasa kebersamaan yang indah di
antara para staf. Rasa persaudaraan dalam Tuhan sungguh kami rasakan sehingga
kami bisa bekerja dengan penuh sukacita. Kami menyadari bahwa semua berkat Tuhan
ini kami dapatkan karena para Sahabat dan Pendukung YLSA dengan setia berdoa bagi
kami. Untuk itu kami mengucapkan banyak terima kasih. Semoga kerjasama kita ini
terus dapat kami nikmati dan nama Tuhan dimuliakan.
To God be the glory!
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 HRD (Personalia)

Judul Blog: Buah Manis Training di YLSA (Oleh: Tatik)
...
Khusus pada hari Kamis, ada juga pelatihan khusus bagi staf divisi Publikasi, termasuk
saya yang ikut di dalamnya :) . Pelatihan ini banyak diarahkan untuk belajar tentang
dunia kepenulisan supaya kami bisa mengembangkan kemampuan dan keterampilan
dalam tulis-menulis dan pelayanan Publikasi di YLSA. Saya merasa pelatihan ini sangat
berguna untuk lebih meningkatkan kualitas bahan-bahan yang dikirimkan ke pelanggan.
Selain pelatihan di dalam kantor, pernah juga diadakan di luar kantor...
Baca selengkapnya:
==>http://blog.sabda.org/2010/02/19/buah-manis-training-di-ylsa

Divisi Web (Sumber Bahan)
Judul Blog: Situs Kamus SABDA (Oleh: Billy)
Kira-kira sebulan yang lalu, dalam salah satu rapat bulanan Tim SABDA, saya
mendapat tugas untuk membuat sebuah situs, yang sekarang dinamakan situs Kamus
SABDA. Tapi jangan salah sangka dulu ya, karena membuat situs kamus bukan berarti
YLSA membuat sebuah kamus baru, tapi membuat situs yang berisi kamus-kamus
bahasa, baik kamus bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris. Salah satu contoh
kamus yang dapat diakses di situs ini, yang sudah pasti sangat kita kenal bersama,
adalah KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)...
Baca selengkapnya:
==>http://blog.sabda.org/2010/02/25/situs-kamus-sabda

Divisi Humas(PR)
Judul Blog: Roadshow ke Jogja 22 Februari 2010 (Oleh: Heru)
Tim SABDA kembali melakukan roadshow Senin lalu (22/2), kali ini ke kota Jogja. Di
kota gudeg itu, saya dahulu ngangsu kawruh (menuntut ilmu) di salah satu PTS Katolik
di daerah Mrican. Maka, saya spontan menyatakan kesediaan begitu ditawari ikut tim
roadshow oleh Ibu Yulia. Ya, boleh juga, pikir-pikir, ini kesempatan untuk bernostalgia
setelah 20 tahun meninggalkan kota itu...
Baca selengkapnya:
==>http://blog.sabda.org/2010/03/02/roadshow-ke-jogja-22-februari-2010
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Rencana & Pokok Doa
MARET 2010

Pelayanan YLSA selama bulan Maret mendatang akan berfokus pada hal-hal berikut ini
dan mohon dukungan doanya:

Biblical Computing (BC)
1. Puji Tuhan, karena YLSA telah meluncurkan produk baru, yaitu Kamus SABDA
dan Alkitab Linker. Keterangan selengkapnya baca di situs SABDA Labs
==> http://labs.sabda.org/Kamus_SABDA
==> http://labs.sabda.org/Alkitab_Linker
Pokok Doa:
Doakan agar gadget Kamus SABDA ini dapat menjadi berkat bagi masyarakat
Indonesia pada umumnya dan masyarakat Kristen pada khususnya.
2. Bersyukur untuk Tim SABDA yang telah berhasil membuat beberapa modul baru
di CD SABDA. Doakan juga untuk rencana memproses kembali beberapa modul
lama SABDA agar memiliki format yang lebih sesuai dengan program yang baru.
==> http://sabda.net
Pokok Doa:
Bersyukur untuk semua bahan baru yang akan ditambahkan dan terus doakan
untuk pemrosesan kembali modul-modul lama agar bisa diselesaikan sesuai
dengan target yang diharapkan.
3. Pada awal bulan Februari kami mendapat kepastian bahwa OnLine Bible (OLB)
telah meluncurkan program terbaru yaitu versi 4.0. Karena itu Tim SABDA juga
akan segera mengganti SABDA ke versi 4.0 yang memakai sistem Unicode.
Target kami adalah sebelum akhir bulan Maret 2010.
==> http://onlinebible.net
Pokok Doa:
Doakan agar Tuhan menolong Tim SABDA untuk bisa "upgrade" "core program"
SABDA dari versi 3.0 Final 2009 ke versi 4.0 sehingga SABDA versi 4.0 bisa
segera disebarkan ke masyarakat luas.
4. YLSA membutuhkan Database Administrator yang bersedia untuk bekerja secara
penuh waktu di Solo.
==> http://ylsa.org/lowongan#it
Pokok Doa:
Doakan agar Tuhan memanggil orang yang memiliki kerinduan untuk melayani
Tuhan dan memiliki kemampuan mengelola database.
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Digital Publishing (DP)
•

Untuk menyambut Paskah, maka pada bulan Maret seluruh sajian Publikasi YLSA akan
diisi dengan berbagai bahan Paskah. Jika Anda memerlukan lebih banyak bahan
Paskah, YLSA juga sudah menyediakan situs khusus yang sangat lengkap dengan
bahan Paskah, silakan berkunjung ke:
==> http://paskah.sabda.org/

Pokok Doa:
Doakan supaya bahan-bahan Paskah yang disajikan dapat menjadi berkat bagi
pembaca. Biarlah jemaat Tuhan semakin memahami arti kematian dan kebangkitan
Kristus bagi pertumbuhan iman mereka.

Digital Learning (DL)
•

PESTA membuka kelas diskusi PASKAH selama bulan Maret ini. Peserta yang sudah
mendaftar cukup banyak (44) orang, sehingga perlu dibagi menjadi 2 kelas diskusi.
==> http://www.pesta.org/

Pokok Doa:
Doakan agar kelas diskusi ini menolong para peserta menyiapkan hati untuk merayakan
Paskah sehingga mereka memahami lebih dalam arti pengorbanan Kristus.

Christian Communities (XC)
•

Pada bulan Maret, YLSA juga akan memfokuskan beberapa tugas pada

"gadget" Facebook, seperti SABDA Ayat dan produk lain yang mendukung. Kegiatan di
Facebook-Facebook YLSA juga akan ditingkatkan di bulan Maret.
==> http://www.facebook.com/fb.sabda?v=app_2347471856
==> http://labs.sabda.org/Facebook

Fasilitas
•

Pada minggu terakhir bulan Februari, server utama yang dipakai di kantor YLSA tiba-tiba
mati dan tidak bisa lagi dihidupkan. Kami sangat kehilangan, tapi bersyukur saat ini
semua pekerjaan bisa dialihkan ke server-server lain. Tapi di masa yang akan datang
kami perlu membangun satu server baru untuk menggantikan server yang mati ini.
==> http://www.facebook.com/photo.php?pid=482802&id=1616263900

Pokok Doa:
Bersyukur karena Tuhan menolong Tim Teknis YLSA mengatasi masalah yang ada
untuk sementara. Doakan agar oleh hikmat bijaksana Tuhan, Tim Teknis dapat
membangun server yang baru yang lebih permanen untuk menggantikan fungsi server
yang mati.
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Surat Anda
Dari: < Pdt Joy Lempas(at)xxxx >

>Salam kasih,
>
>Pada kesempatan ini saya ingin berterimakasih kepada Tim SABDA yang
>sudah mengirimkan CD SABDA dan sudah saya terima dan sudah
>di-install di komputer saya dan hasilnya LUAR BIASA.
>
>Saya berdoa SABDA tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus
>khususnya di bidang TI (seperti semboyan SABDA) sehingga makin
>banyak orang mengenal YESUS sebagai TUHAN dan JURU SELAMAT pribadi.
>
>Terimakasih, Tuhan Yesus memberkati selalu.
>
>Dengan kasih Kristus,
>Pdt. Joy Lempas
Redaksi:
Sama-sama, Pak. Terima kasih banyak untuk doanya. Mari kita bersama-sama
melayani Dia. Kiranya nama Tuhan saja yang ditinggikan. Selamat melayani Tuhan
lebih giat lagi.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Januari 2010.
A. Sumbangan
Grace Emilia (BCA)

200.000,00

04/01/10

Samuel Franklyn (BCA)

250.000,00

04/01/10

NN (BCA)

2.000.000,00

04/01/10

Chandra Widjaja (BCA)

1.000.000,00

06/01/10

Lukas Haridjaja (BCA)

500.000,00

13/01/10

TELAGA (BCA)

500.000,00

18/01/10

Irama Rosmawati (BCA)

500.000,00

19/01/10

Yayasan Gloria (BCA)

250.000,00

21/01/10

KBPI Altheia Salatiga (BCA)

300.000,00

16/01/10

Widya Kristiani (BCA)

500.000,00

22/01/10

NN (BCA)

201.088,00

28/01/10

Sumbangan lain-lain

495.000,00

Bunga Bank

96.415,00
___________

Total Sumbangan

Rp

6.792.503,00

B. Pengeluaran
Beban Admin

797.500,00

Kas Kecil

28.300,00

Telp, listrik, dll.

2.082.200,00

Beban Perpustakaan

2.505.400,00

Produksi CD

969.000,00

Pengiriman Pos, Paket, dll.

129.000,00

Roadshow (Salatiga)

193.000,00

Kepegawaian

20.700.000,00

Konsumsi Staf

1.019.800,00

Raker YLSA

2.309.500,00

Outing staf Publikasi

300.000,00

Bayar sewa kos

2.000.000,00

Administrasi Bank

28.550,00
___________

Total Pengeluaran

Rp

33.062.250,00
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Ucapan Terima Kasih

Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini. Mengucap syukur untuk
para Sahabat dan Pendukung YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi dalam
pelayanan ini. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya, kiranya 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

Stop Press
SEMINAR DAN LOKAKARYA "CONVERSATIONAL EVANGELISM"

Kita hidup di dunia yang memiliki beragam agama dan kepercayaan yang sudah
mengakar kuat. Bagaimana orang-orang dengan pandangan dunia yang jauh berbeda
dengan kita dapat membuka diri untuk menerima kabar baik yang kita sampaikan?
Bagaimana menabur firman Tuhan pada pikiran dan hati orang-orang yang mungkin
tudak cukup subur untuk ditanami benih Injil?
Jika penginjilan adalah menabur benih Injil, percakapan prapenginjilan adalah
menyiapkan tanahnya ( 1 Korintus 3:6). Prapenginjilan yang dilakukan dengan baik
akan membuka kesempatan yang semula tertutup bagi penginjilan. Namun, masih
sangat sedikit bahan-bahan yang sudah dikembangkan untuk menolong orang percaya
melakukan pendekatan prapenginjilan dengan efektif.
Dr. Norman Geisler dan Dr. David Geisler memiliki kerinduan besar untuk
memperlengkapi orang-orang Kristen agar dapat membagikan kabar baik melalui
apologetika praktis yang dirangkai dalam percakapan sehari-hari. Pemikiran dan
pengalamannya selama bertahun-tahun kita telah disarikan dan dibagikan melalui buku
dan seminar-lokakarya "Conversational Evangelism".
Ikutilah seminar tiga hari yang akan mereka bawakan yang
diselenggarakan pada:
Senin -- Rabu, 26 -- 28 April 2010
Pukul 09.00 -- 16.00 WIB
Grha Gloria Lt. 3
Jl. FM Noto 19 Kotabaru
Yogyakarta 55224
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Pendaftaran:
Kontak: Sdri. Echa
Tel.: (0274) 563627
Fax.: (0274) 565257
HP: 081 3565 20153
Email: katalis@glorianet.org
Pendaftaran melalui internet: http://ce.glorianet.org
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Pendaftaran ditutup pada 10 April 2010 atau bila peserta sudah memenuhi kuota (100
orang). Segeralah mendaftar!
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Dari YLSA
Salam sejahtera,
Walaupun sedikit terlambat, kami, segenap Pengurus dan Staf YLSA masih ingin
mengucapkan, "Selamat Hari Paskah" kepada semua Sahabat dan Pendukung YLSA.
Kami percaya, walaupun perayaan Paskah sudah berlalu, berita Paskah akan terus
mengumandang: Kristus telah bangkit dari kematian! Dia benar-benar bangkit, karena
itu oleh iman kita boleh diselamatkan. Mari kita sungguh-sungguh mengisi hidup baru ini
dengan hal-hal yang menuju pada kekekalan seperti yang dikehendaki-Nya.
In Christ,
Pimpinan YLSA,
Yulia Oeniyati
< yulia(at)in-christ.net >
http://blog.sabda.org
http://www.ylsa.org
http://fb.sabda.org/ylsa
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Berita YLSA
Divisi Software(BIBLIKA)
•

Judul Blog: Kekuatan-Nya Memampukanku Menyelesaikan SABDA- Alkitab Linker
(Oleh: Titus)

... melalui blog ini saya ingin membagikan pengalaman saya ketika mengerjakan
pengaya yang pertama, SABDA-Alkitab Linker. (Linker artinya penaut, pembuat
tautan/link)
Kegunaan pengaya ini sendiri adalah untuk membuat tautan pada setiap ayat Alkitab di
halaman web yang dapat diklik untuk pergi ke situs Alkitab SABDA dan menampilkan
jendela pop-up ketika kita mengarahkan kursor di tautan tersebut...
Baca selengkapnya:
==> http://blog.sabda.org/2010/03/23
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(1 Korintus 15)
Saya rasa pasal ini merupakan pasal yang paling penting dalam tulisan Paulus,
terutama bagi orang-orang yang telah kehilangan seseorang dalam hidup ini. Tidak
lama setelah orang-orang yang kita kasihi pergi, maka akan timbul pertanyaan,
"Akankah kita bertemu dengan mereka lagi?" Paulus menjawab pertanyaan ini, dan
memberikan suatu penghiburan yang dapat kita temukan dengan sangat jelas yang
tidak dinyatakan dalam ayat lain. Ketika kita membaringkan orang-orang yang kita
kasihi yang telah pergi, adalah suatu penghiburan ketika kita mengetahui bahwa kita
akan bertemu dengan mereka lagi dalam waktu yang tidak lama.
Apabila saya pergi ke suatu pemakaman, saya suka memikirkan masa ketika orang
yang meninggal akan bangkit dari kubur mereka. Kita membaca bagian dari pasal ini
dalam apa yang kita sebut "kebaktian penguburan." Saya rasa itu merupakan suatu
ungkapan yang kurang tepat. Paulus tidak pernah berbicara mengenai "penguburan." Ia
berkata tubuh ditaburkan dalam kebinasaan, ditaburkan dalam kelemahan, ditaburkan
dalam kehinaan, ditaburkan dalam tubuh jasmani. Jika saya mengubur satu keranjang
gandum, saya tidak pernah berharap untuk melihatnya lagi, tetapi jika saya
menaburkannya, saya mengharapkan hasil. Berterimakasihlah kepada Allah, temanteman kita tidak dikuburkan, mereka hanya ditaburkan! Saya menyukai nama Saxon
untuk pemakaman -- yaitu "tanah Allah".
Injil yang diberitakan oleh para rasul bersandar pada empat penyangga. Yang pertama
adalah kematian Kristus yang menebus dosa, yang kedua adalah pemakaman dan
kebangkitan-Nya, yang ketiga adalah kenaikan-Nya, dan yang keempat adalah
kedatangan-Nya kembali. Keempat doktrin ini diberitakan oleh semua rasul, dan oleh
keempat doktrin tersebut, Injil harus bertahan atau gugur.
Dalam ayat pembukaan bab ini, kita memperoleh pernyataan yang jelas dari Paulus,
bahwa doktrin kebangkitan adalah bagian dari Injil. Ia menyatakan arti Injil bahwa
Kristus mati untuk dosa-dosa kita, tetapi bukan hanya itu -- Ia dimakamkan dan bangkit
lagi pada hari ketiga. Kemudian ia mengumpulkan saksi-saksi untuk membuktikan
kebangkitan-Nya: "Ia menampakkan diri kepada Kefas (yaitu, Simon Petrus), dan
kemudian kepada kedua belas murid-Nya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada
lebih dari lima ratus saudara sekaligus; kebanyakan dari mereka masih hidup sampai
sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan
diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari
semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir
sebelum waktunya."
Itulah kesaksian yang cukup jelas dan cukup kuat untuk memuaskan seorang penyelidik
yang tulus. Tetapi orang Yunani tidak memiliki kepercayaan pada kemungkinan
kebangkitan, dan para petobat di Korintus telah didewasakan dalam ketidakpercayaan
itu. Oleh karena itu, Paulus mengajukan pertanyaan berikut: "Jadi, bilamana kami
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beritakan, bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada
di antara kamu yang mengatakan, bahwa tidak ada kebangkitan orang mati?" Itu adalah
salah satu pengajaran yang salah yang telah menjalar ke dalam jemaat di Korintus,
karena tidak ada orang Yahudi ortodoks yang pernah berpikir untuk
mempertanyakannya.
Menyangkali kebangkitan sama dengan mengatakan bahwa kita tidak akan pernah
melihat lagi orang-orang yang kita kasihi yang tubuhnya telah kembali menjadi tanah.
Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka kita sama seperti hewan. Betapa kejamnya
memiliki orang yang mengasihi Anda jika ini benar! Betapa menakutkannya, mereka
harus membiarkan sulur hati Anda berpilin, jika, ketika mereka dipisahkan oleh
kematian, itu adalah akhir segalanya. Saya lebih memilih membenci daripada
mengasihi jika saya memikirkan tidak akan ada kebangkitan, karena dengan demikian
saya tidak merasakan benturan ketika kehilangan hal yang dibenci. Oh, jahatnya
ketidakpercayaan! Ketidakpercayaan merampas semua harapan kita yang paling besar.
"Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita
adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia."

Kekekalan
Umat manusia secara alamiah "merindukan yang tidak terbatas". Di antara orang-orang
yang paling primitif, para filsuf telah mengamati apa yang disebut "minat terhadap hal
yang tidak terbatas", yang mengelabui pengajaran bahwa kematian mengakhiri
segalanya. Kematian merupakan salah satu perbedaan antara manusia dan hewan.
Burung di udara, hewan di padang, pada masa sekarang sama seperti ketika mereka di
Taman Eden. Mereka makan dan tidur dan melewati hidup mereka hari demi hari
dengan rutinitas yang tidak berubah. Keinginan mereka sama, kebutuhan mereka sama.
Namun manusia selalu berubah. Keinginannya selalu bertambah. Pikirannya selalu
merencanakan ke depan. Tidak lama setelah ia mencapai satu tujuan, ia akan menuju
tujuan berikutnya, dan bahkan kematian sendiri tidak dapat menariknya. Seorang kafir
yang terkenal pernah berkata, "Musuh terakhir yang harus dihancurkan bukan
kematian, melainkan kepercayaan manusia pada kekekalannya."
Antisipasi atas kehidupan masa depan dapat digambarkan seperti perasaan yang
tumbuh pada burung menjelang musim dingin, suatu perasaan yang mendorongnya
untuk pergi ke daerah selatan -- "suatu dorongan misterius dan tidak diketahui, tetapi
tidak dapat ditahan dan tidak salah": atau bagai kerinduan tanaman di daerah selatan,
yang diambil ke daerah beriklim utara dan ditanam di tanah daerah utara. Mereka
tumbuh di sana, tetapi selalu gagal berbunga. Semak yang malang itu memimpikan
bunga yang indah yang tidak pernah dilihatnya, tetapi yang dengan samar-samar
disadarinya bahwa bagaimanapun ia harus menghasilkan. Tanaman itu merasakan
bunga tetapi ia tidak memiliki kekuatan untuk menghasilkannya dalam iklim yang
setengah beku dibanding iklim sebelah selatan. Begitulah pikiran masa depan telah
menghantui kita semua.
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Para filsuf memiliki banyak fakta untuk membuktikan jangkauan ke depan yang umum
ini menuju kehidupan setelah kematian. Diduga bahwa banyak ritual dan acara
pemakaman, misalnya, disebabkan karena itu. Jika tubuh sekali lagi akan ditempati
oleh rohnya, maka disarankan agar tubuh dilindungi terhadap bahaya. Akibatnya, kita
melihat kubur tertutup supaya musuh tidak menggali sisa yang ada dan tidak
menghormatinya. Livingstone menceritakan bagaimana seorang pemimpin Bechuana
dimakamkan dalam kandang ternak. Kemudian ternak dibawa selama beberapa jam
sampai semua jejak kubur lenyap. Tetapi tubuh harus dilindungi bukan hanya dari
penggunaan yang merusak, melainkan juga, sedapat mungkin, dari pembusukan; dan
proses pembalseman merupakan suatu usaha keras untuk tujuan ini. Kadang-kadang,
kebangkitan memang tidak diinginkan, dan karena itu kita menemukan mayat dibuang
ke dalam air untuk menenggelamkan rohnya. Dikisahkan bahwa orang Mesir modern
membawa tubuh berputar-putar supaya roh menjadi pusing dan karena itu tidak dapat
menyusuri kembali langkahnya; sedangkan suku Aborigin tertentu di Australia
mengambil kuku dari tangan kalau-kalau mayat yang hidup kembali akan menggaruk
jalan keluar dari selnya yang sempit.

Ketika konsep kehidupan yang kedua sebagai kelanjutan dari kehidupan yang sekarang
dianut, kita menemukan kebiasaan menguburkan benda-benda mati, seperti senjata
dan peralatan. Orang yang mati akan memerlukan segala sesuatu di seberang -- seperti
yang ia lakukan ketika masih hidup -- kematian. Bukan saja benda mati, melainkan
hewan dibunuh supaya arwahnya mengikuti arwah orang yang sudah meninggal.
Orang-orang Bedouin menyembelih untanya di dekat kubur teman seperjuangannya
yang sudah meninggal: yang sangat dibutuhkan dalam dunia ini, itu juga akan sama
dalam kehidupan berikutnya. Dari sini, satu langkah memimpin pada persembahan
korban manusia. Para isteri mengikuti suami mereka; para budak dibunuh supaya
mereka tetap melayani tuan mereka. Dalam kata-kata yang diungkapkan Tennyson:
"Dalam penguburan orang barbar mereka membunuh para budak dan membunuh isteri;
terasa dalam diri mereka nafsu yang tidak boleh diingkari dalam kehidupan kedua."

Ajaran Kebangkitan Dalam Perjanjian Lama
Kita hanya menangkap sekilas ajaran kebangkitan dalam Perjanjian Lama, tetapi orangorang kudus pada zaman itu jelas memercayainya. Hampir dua ribu tahun sebelum
Kristus, Abraham berlatih pengorbanan-Nya di gunung Muria ketika ia menaati perintah
Allah untuk mengorbankan Ishak. Merujuk hal ini, Paulus menulis, "... karena ia berpikir,
bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati.
Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali." Lima ratus tahun kemudian
kita mendapatkan Allah berkata kepada hamba-Nya, Musa: "Akulah yang mematikan
dan yang menghidupkan." Yesaya menulis -- "Ia akan meniadakan maut untuk
seterusnya; dan Tuhan ALLAH akan menghapus air mata dari pada segala muka", dan
sekali lagi -- "Orang-orang mati akan hidup, bersama dengan tubuhku yang mati mereka
akan bangkit. Bangun dan bernyanyilah, engkau yang berdiam dalam debu: karena
embunmu sama seperti embun daun-daunan, dan bumi akan membuang orang mati."
Uraian Yehezkiel yang jelas mengenai kebangkitan Israel dari tulang-tulang yang
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kering, yang memberitahukan nubuatan pemulihan Israel, merupakan bukti lain. Ketika
Daud kehilangan anaknya, ia berkata ia tidak dapat memanggilnya kembali, tetapi ia
akan pergi dan bersama anak itu. Di lain kesempatan ia menuliskan, "Tetapi aku, dalam
kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas
dengan rupa-Mu."; dan -- "Tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman
dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku."
Ayub bapa leluhur menghibur dirinya sendiri dengan harapan mulia yang sama ketika ia
berada dalam kesedihan yang mendalam. Ia yang telah bertanya -- "Apakah
kekuatanku, sehingga aku sanggup bertahan? Dan apakah masa depanku, sehingga
aku harus bersabar?" -- berkata, "Tetapi aku tahu: Penebusku hidup, dan akhirnya Ia
akan bangkit di atas debu. Juga sesudah kulit tubuhku sangat rusak, tanpa dagingku
pun aku akan melihat Allah, yang aku sendiri akan melihat Ia memihak kepadaku,
mataku sendiri menyaksikan-Nya dan bukan orang lain." Ayub pasti memiliki keyakinan
yang teguh bahwa tubuhnya akan dibangkitkan kembali, nanti tetapi bukan di bumi,
karena "bagi pohon masih ada harapan," ia berkata lagi, "apabila ditebang, pohon itu
akan bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi
tua di dalam tanah, dan tunggulnya mati di dalam debu, maka bersemilah ia, setelah
diciumnya air, dan dikeluarkannyalah ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati,
maka tidak berdayalah ia, bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari
dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering, demikian juga manusia berbaring dan
tidak bangkit lagi, sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga, dan tidak bangun
dari tidurnya."
Dalam Kitab Hosea Tuhan menyatakan, "Akan Kubebaskankah mereka dari kuasa
dunia orang mati, akan Kutebuskah mereka dari pada maut? Di manakah penyakit
samparmu, hai maut, di manakah tenaga pembinasaanmu, hai dunia orang mati?"
Dalam Kitab Daniel pasal yang terakhir kita sekilas melihat lagi kebenaran yang sama,
"Dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah
menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk
selama-lamanya." Dan kitabnya ditutup dengan kata-kata berikut, "Tetapi engkau,
pergilah sampai tiba akhir zaman, dan engkau akan beristirahat, dan akan bangkit untuk
mendapat bagianmu pada kesudahan zaman."
Sebagai lambang, kebangkitan ditetapkan sebelumnya dalam Perjanjian Lama. Melalui
buah sulung yang diberikan sehari setelah Perjamuan Paskah sebagai suatu
permohonan dari seluruh panen, anak-anak Israel diajarkan ciri-ciri Mesias yang harus
menjadi "yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal." Beberapa orang telah
mengatakan bahwa tugas utama bangsa Israel di Kanaan adalah mempersiapkan ciriciri kebangkitan Juru Selamat, dan tindakan religius pertama mereka adalah berpegang
pada ciri-ciri Juru Selamat yang dibangkitkan itu.

Dalam Perjanjian Baru
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Tetapi apa yang dirujuk sebagai interval yang panjang dalam Perjanjian Lama menjadi
masalah kenyataan dan pengajaran yang jelas dalam Perjanjian Baru. Kata
"kebangkitan" tertulis empat puluh dua kali dalam Perjanjian Baru. Selama pelayananNya, Tuhan kita sering merujuk pada kebangkitan umum dari orang-orang yang
meninggal. Orang Saduki pernah menemui-Nya dengan sebuah pertanyaan yang sulit
mengenai hubungan pernikahan dalam kehidupan nanti, dan Yesus berkata: "Tetapi
tentang kebangkitan orng-orang mati tidakkah kamu baca apa yang difirmankan Allah,
ketika Ia bersabda, Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub? Ia bukanlah
Allah orang mati, melainkan Allah orang hidup." Pada kesempatan lain, Kristus
mengatakan, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam,
janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau
kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan
membalasnya dengan mengundang engkau pula dan dengan demikian engkau
mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan,4 undanglah
orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta.
Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak memunyai apa-apa untuk
membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari
kebangkitan orang-orang benar." Ketika Lazarus meninggal, Yesus mengucapkan katakata penghiburan kepada saudara-saudara perempuannya, "Saudaramu akan bangkit."
Marta menjawab, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada akhir zaman." Yesus berkata
kepadanya, "Akulah kebangkitan dan hidup."

Perkataan Yang Sangat Baik
Kita akan melihat bahwa keyakinan pada kehidupan di masa depan tidak didasarkan
pada Kristus, dan tidak satu pun yang memercayai bahwa kekekalan merupakan
karunia-Nya. Kita mendapatkannya dari Allah Sang Pencipta.
Meskipun gagasan tersebut sudah ada sebelum kekristenan, gagasan itu hanya
sebatas "perkiraan yang sangat baik". Manusia secara alamiah tidak dapat melihat
melampaui kubur yang paling sempit dan melihat apa yang ada di seberang sana.
Sekeras apa pun usahanya untuk menggunakan matanya, ia tidak dapat mengintip tabir
kematian. Kematian selamanya berada di hadapannya, menghancurkan harapannya,
memeriksa rencananya, menggagalkan tujuannya, suatu penghalang yang tidak dapat
dipatahkan oleh apa pun. Sejak dosa memasuki dunia, kematian telah memerintah,
membuat bumi menjadi satu kubur yang besar. Kematian tidak pernah beristirahat. Di
setiap umur dan setiap negeri, "Engkau berasal dari debu dan kembali kepada debu"
merupakan kalimat yang menyingkirkan manusia. Semua generasi manusia ketika
mereka melewati dunia harus mengikuti kematian mereka.
Banyak hal yang tidak terduga terjadi pada kita dalam kehidupan ini, tetapi kematian
bukan salah satu di antaranya. Kita tidak mengetahui bagaimana atau kapan kematian
akan datang, tetapi seandainya Tuhan menundanya, kematian suatu saat pasti datang.
Kita telah mendengar dokter yang melakukan penyembuhan yang mengagumkan, tetapi
kemampuan dan pengetahuan mereka tidak mampu menghalangi kematian. Sepanjang
enam ribu tahun sejak kematian memasuki bumi yang dikutuk dosa ini, peralatan
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manusia telah gagal memenangkan kembali suatu tanda kemenangan dari kematian.
Peradaban yang semakin berkembang, pendidikan yang semakin meningkat, kemajuan
dalam perdagangan dan kesenian -- tidak ada satu hal di antaranya yang membuat kita
lebih unggul dari orang yang paling primitif dalam hal kematian. Kematian selalu
menang pada akhirnya. Aliran selalu dalam satu arah, ke depan, dan tidak pernah ke
belakang.

Dibawa Kepada Terang Oleh Kristus
Yang tidak diketahui oleh orang yang paling bijaksana di bumi disingkapkan oleh
Kristus. Ia tidak menciptakan kekekalan, tetapi Ia "menghapus kematian, membawa
kehidupan dan kekekalan ke dalam terang melalui Injil." "Negeri yang tidak dijelajahi
tersebut," yang dibicarakan oleh penulis puisi, "yang dari negeri itu orang-orang yang
bepergian dan tidak pernah kembali," bukan negeri yang tidak terjelajahi bagi orang
percaya. Tuhan kita menjelajahinya. Ia memasuki daftar menentang kematian dalam
wilayah-Nya sendiri dan muncul lebih dari sekadar Penakluk. Tongkat lambang
kekuasaan kematian memang masih umum, tetapi sudah dipatahkan, dan suatu hari
akan dihancurkan menjadi debu. Orang-orang Kristen tidak lagi berspekulasi mengenai
masa depan: kepastian diraih di sisi kubur kosong Kristus. "Kristus telah dibangkitkan
dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal."
Kita dapat melihat bekas peninggalan kembali-Nya.

Kemenangan
Oleh karena itu, kita dapat ikut dalam tujuan berkemenangan, "Kematian
ditenggelamkan oleh kemenangan." Sengat kematian adalah dosa, dan Allah telah
memberikan kita kemenangan melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka yang telah
tertidur di dalam Kristus tidak binasa, tetapi suatu hari kita akan melihat mereka muka
dengan muka.
Betapa Injil yang kita miliki adalah Injil mengenai sukacita dan harapan, dibandingkan
dengan yang dimiliki orang-orang yang tidak percaya! "Orang kafir merasa sedih tanpa
harapan," tulis Dr. Bonar; "Bagi mereka kematian dengan sendirinya berkaitan dengan
tidak ada harapan, tidak ada kecemerlangan, tidak ada kemenangan. Kematian bukan
matahari terbenam bagi mereka, karena matahari yang terbenam mengundang kita
untuk menantikan matahari yang lain, yang sama terangnya dengan yang sudah
terbenam. Kematian bukan musim gugur atau musim dingin, karena musim gugur dan
musim dingin berbicara tentang kembalinya musim semi dan musim panas. Kematian
bukan benih yang dibuang ke dalam tanah yang keras, karena melepaskan benih
meramalkan pohon atau bunga di masa depan, yang lebih indah daripada benih itu.
Kematian merupakan kegelapan yang sederhana dan murni, semua awan, bayangan,
kesunyian. Pilar hancur berserakan, sebuah kapal hancur berkeping-keping, kalah
dalam pertandingan, sebuah harpa yang terletak di tanah dengan dawai yang
dipatahkan dan kehilangan alunan musiknya, suatu kuncup bunga yang diremukkan -semua ini adalah ekspresi kesedihan atas dukacita mereka yang tiada harapan. Pikiran
bahwa kematian adalah gerbang kehidupan datang bukan untuk menggembirakan
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orang yang ditinggalkan dan mempercerah kubur. Kebenaran bahwa kubur adalah
tanah dan mayat adalah benih yang ditaburkan oleh tangan Allah sendiri untuk
memanggil kehidupan yang tersembunyi; bahwa pertandingan tidak dikalahkan, tetapi
hanya kemenangan yang sedikit dipercepat; bahwa pilar tidak dihancurkan tetapi
diubah menjadi bangunan lain dan kota lain untuk menjadi "sebuah pilar dalam rumah
Allah; bahwa kuncup bunga tidak diremukkan, tetapi ditransplantasikan untuk perluasan
pada sebidang tanah dan udara yang lebih menyenangkan; bahwa harpa tidak
dipatahkan, tetapi diserahkan kepada penyanyi yang lebih andal yang akan
menghasilkan semua jangkauan kaya dari musiknya yang tersembunyi: hal-hal ini yang
tidak memiliki tempat dalam teologia mereka, apalagi dalam impian mereka."

Suatu Doktrin yang Penting
Beberapa orang mengaku bahwa persoalan mengenai Juru Selamat yang telah bangkit
tidak penting. Dengarlah apa yang Paulus katakan, "Tetapi andaikata Kristus tidak
dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu.
Lebih daripada itu, kami berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan,
bahwa Ia telah membangkitkan Kristus -- padahal Ia tidak membangkitkan-Nya, kalau
andaikata benar, bahwa orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak
dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu
dan kamu masih hidup dalam dosamu." Saya memberitahukan kepada Anda doktrin ini
sangat penting. Doktrin ini bukan hanya persoalan spekulatif yang kita hadapi: doktrin
ini merupakan kepentingan praktis yang paling besar. Kebangkitan adalah unsur pokok
dari busur di mana iman kita ditopang.
Jika Kristus tidak dibangkitkan, kita harus mencurigai semua kesaksian tersebut adalah
dusta.
Jika Kristus tidak dibangkitkan, kita tidak memunyai bukti bahwa penyaliban Kristus
berbeda dari dua orang pencuri yang menderita bersama Dia.
Jika Kristus tidak dibangkitkan, tidak mungkin mengagumi dan menerima bahwa
kematian-Nya menebus dosa. Beberapa orang mengatakan bahwa kuasa kematian
Kristus untuk menghapus dosa selalu dikaitkan dalam Perjanjian Baru dengan
kenyataan atas kebangkitan-Nya.
Jika Kristus tidak dibangkitkan, tidak mungkin mengagumi perkataan dan karakter-Nya.
Ia membuat kebangkitan sebagai suatu pengujian kebenaran atas ke-Allahan-Nya.
Orang Yahudi pernah meminta suatu tanda, dan Ia menjawab, "Rombak Bait Allah ini,
dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali" -- yang dimaksud Bait Allah
adalah tubuh-Nya. Pada kesempatan lain, Ia memberi tanda Nabi Yunus, "Sebab
seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan tiga hari tiga malam, demikian juga Anak
Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi tiga hari tiga malam." Paulus mengatakan,
"... oleh kebangkitan-Nya dari antara orang mati, bahwa Ia adalah Anak Allah yang
berkuasa ...." "Seandainya Ia bukan Allah," kata seseorang, "dosa-dosa kita masingmasing akan merupakan batu kubur yang terlalu berat bagi Dia untuk dikeluarkan; klaim
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atas keadilan Allah akan merupakan tali pengikat kematian yang terlalu kuat bagi Dia
untuk dipatahkan."

Bagaimana jadinya kekristenan tanpa kebangkitan? Kekristenan akan turun sampai
pada tingkat seperti sistem religius lainnya di dunia. Jika Kristus tidak pernah bangkit
dari antara orang-orang mati, bagaimana perkataan-Nya berbeda dari perkataan Plato?
Orang-orang selain Kristus telah menjalani kehidupan yang indah dan telah
meninggalkan di belakang mereka semboyan yang indah untuk memimpin para
pengikut mereka. Jika Kristus tidak pernah bangkit, kita harus
mengelompokkan Kristus bersama orang-orang ini.

Bacaan diambil dari:
Judul buku: Karya-karya Klasik Terbaik D.L. Moody
Judul artikel: Kubur Kosong
Penyunting dan Penyusun: James S. Bell, Jr.
Penerbit: Yayasan ANDI, Yogyakarta
Halaman: 227-238
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Rencana & Pokok Doa
APRIL 2010

Selama April, YLSA telah berencana mengerjakan tugas-tugas yang telah disusun
sebagai berikut:
1. Tim SABDA sedang menyelesaikan proyek CD SABDA 4.0. CD versi terbaru
tersebut diharapkan dapat selesai dan diluncurkan di penghujung bulan April ini.
==> http://www.sabda.net
Pokok Doa:
Mohon dukung terus dalam doa agar penyelesaian CD SABDA 4.0 -- khususnya
untuk proses penambahan modul baru dan pengecekan semua modul lama -dapat dikerjakan dengan benar dan teliti.
2. PESTA akan membuka kelas lanjutan Pengantar Perjanjian Baru. Saat ini sudah
ada 33 orang peserta yang mendaftar.
==> http://www.pesta.org
Pokok Doa:
Doakan agar peserta PESTA yang sudah mendaftar dapat belajar dan
mengerjakan tugas yang diberikan dengan tepat waktu.
3. Divisi Web sedang menyiapkan program perpustakaan yang akan dipakai untuk
kepentingan internal YLSA supaya mempermudah pengaturan dan pencarian
buku yang dimiliki YLSA.
Pokok Doa:
Mohon dukungan doa agar program perpustakaan yang dibuat YLSA dapat
diselesaikan dalam waktu dekat sehingga perpustakaan YLSA bisa lebih
dimanfaatkan oleh publikasi YLSA.
4. YLSA masih membutuhkan staf penuh waktu di bagian Web Programmer, Data
Administrator, dan Penerjemah yang memiliki panggilan pelayanan dan bersedia
ditempatkan di Solo.
==> http://www.ylsa.org/lowongan
Pokok Doa:
Doakan supaya Tuhan mengirim orang-orang yang dikehendaki-Nya untuk
bersama bekerja di YLSA.
5. Situs Paskah Indonesia disediakan YLSA untuk dapat diakses masyarakat
Kristen yang membutuhkan bahan-bahan tentang Paskah. Pada bulan Maret
yang lalu situs ini merupakan situs Paskah yang paling banyak dikunjungi. Puji
Tuhan sejak kehadirannya tahun 2009 situs ini boleh menjadi berkat bagi banyak
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orang.
==> http://paskah.sabda.org

Pokok Doa:
Bersyukur untuk keberadaan situs Paskah Indonesia. Biarlah situs ini bisa terus
dikembangkan dan menjadi berkat bagi banyak orang.
6. Facebook telah mulai banyak dipakai untuk memaksimalkan pelayanan
organisasi-organisasi Kristen, oleh karena itu YLSA ingin mempermudah promosi
Facebook Kristen dengan membuat Direktori Facebook Kristen Indonesia.
==> http://icw.sabda.org/facebook
Pokok Doa:
Doakan rencana YLSA membuat Direktori Facebook Kristen Indonesia agar
semakin banyak orang dijangkau untuk Injil.
7. YLSA merencanakan akan meluncurkan publikasi baru yang ditujukan bagi
pelayan remaja dan pemuda untuk menunjang kemajuan pelayanan bagi
kelompok usia tersebut di Indonesia.
Pokok Doa:
Dukung dalam doa supaya hikmat Tuhan menyertai kami dalam merencanakan
peluncuran publikasi remaja dan pemuda. Doakan untuk beberapa staf YLSA
yang saat ini sedang mematangkan ide ini.

Surat Anda
Dari: Rimson MTS. <rimson(at)xxxxxx>
> Luar biasa[, YLSA} sangat membantu saya untuk lebih mengenal
> Tuhan kita Yesus Kristus.
Dari: Rev. Yono Abadi < yonoabadi(at)xxxxxx >
> Say hello, salam kenal dengan YLSA beserta semua staf-anggotanya.
> Sudah lama saya membaca situs SABDA tapi baru kali ini saya
> memperkenalkan diri. Salam kenal dan salam damai sejahtera.
> Selamat berdoa dan bekerja. Salam dari Melbourne, Australia.
Redaksi:
Salam kenal untuk Pak Rimson dan Pak Yono Abadi. Senang sekali menerima surat
Anda yang hangat. Kami bersyukur karena pelayanan YLSA telah menjangkau Anda
yang ada di tempat yang jauh dari kami. Ini memberikan semangat kepada kami untuk
terus bersungguh-sungguh melayani Tuhan.
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Laporan Keuangan

Berikut adalah laporan keuangan YLSA bulan Februari 2010.
A. Sumbangan
Grace Emilia (BCA)

200,000,00 01/02/10

Samuel Franklyn (BCA)

250.000,00 01/02/10

Widjaya Wong (BCA)

100.000,00 01/02/10

Teguh Wahyudi (BCA)

100.000,00 01/02/10

Rudy Darwis (BCA)

400.000,00 04/02/10

Lukas Haridjaja (BCA)

500.000,00 05/02/10

Donny Eleazar (BCA)

100.000,00 08/02/10

TELAGA (BCA)

500.000,00 08/02/10

NN (BCA)

2.000.000,00 08/02/10

Mual P. Situmeang (BCA)

1.000.000,00 12/02/10

Alfrie Moeis (BCA)

250.000,00 22/02/10

Henry Marpaung (BCA)

2.000.000,00 22/02/10

Tri Hajar Setyawan (BCA)

50.000,00 24/02/10

Gloria (BCA)

250.000,00 24/02/10

NN (BCA)

202.090,00 25/02/10

Naomi

13.060.000,00 25/02/10

Sumbangan lain-lain

202.000,00

Bunga Bank

76.059,00
___________

Total sumbangan

Rp

21.240.149,00

B. Pengeluaran
Beban admin

304.200,00

Kas kecil

200.000,00

Telp, listrik, dll.
Beban komputer
Beban perpustakaan

2.207.800,00
110.000,00
1.587.100,00

Produksi CD

660.000,00

Roadshow

125.100,00

Bank
Kepegawaian
Psikotes

26.895,00
22.300.000,00
782.500,00
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823.300,00
___________

Total pengeluaran

Rp

29.126.895,00

Ucapan Terima Kasih
Keindahan melayani Tuhan adalah ketika masing-masing tubuh Kristus bersatu dan
saling menolong. Kami sangat bersyukur karena YLSA mendapat pertolongan dari para
Sahabat dan Pendukung YLSA untuk membiayai pelayanan ini. Kiranya apa yang kita
lakukan bersama ini membuahkan hasil yang berkenan kepada Tuhan.
Jika Anda tergerak untuk terlibat dan bergandeng tangan melayani Tuhan bersama
YLSA, Anda bisa mengirimkan dukungan dana dengan lewat:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579
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Dari YLSA
Salam sejahtera,
Kami sungguh bersukacita atas setiap pemeliharaan Tuhan bagi pelayanan Yayasan
Lembaga SABDA (YLSA) sampai hari ini. Di tengah kesulitan dan pergumulan yang
kami hadapi, pertolongan Tuhan selalu nyata. Untuk kegiatan selama bulan April, kami
juga bersyukur Tuhan telah campur tangan sehingga kami bisa terus melewati semua
tantangan yang ada. Kami yakin, ini semua juga berkat dukungan serta doa para
Sahabat dan Pendukung YLSA.
Pada awal bulan April yang lalu, YLSA juga mendapat undangan untuk bergabung
dalam pertemuan Konsultasi Kabar Baik di Bogor yang diprakarsai oleh YAMARI dan
YASUMA. Kami sangat bersyukur karena pada pertemuan itu YLSA bisa bertemu
dengan banyak sekali wakil dari organisasi Kristen lain yang bekerja keras melayani
Tuhan di bidang yang berbeda-beda. Kami sungguh merasa dipersatukan dalam Tubuh
Kristus karena sekalipun kami melayani di tempat dan di bidang yang berbeda-beda,
tapi kami memiliki semangat dan kasih yang sama untuk melayani Tuhan kita, Yesus
Kristus.
Salah satu tujuan pertemuan tersebut adalah agar setiap organisasi Kristen bisa
mengenal organisasi Kristen yang lain. Yang sangat diharapkan adalah kerja sama
sehingga setiap organisasi dapat membantu organisasi lain, dengan demikian dapat
terjadi sinergi yang akan memaksimalkan pelayanan yang sudah ada.
YLSA ternyata telah cukup dikenal oleh organisasi-organisasi Kristen yang hadir pada
pertemuan itu karena produk pelayanan YLSA (CD SABDA, situs-situs, dan publikasi)
telah banyak menjadi berkat bagi mereka. Selain berkesempatan untuk memberikan
presentasi tentang YLSA, kami juga dapat membagikan CD Alkitab Audio kepada
semua peserta dan juga menginstalkan program SABDA (Software Alkitab, Biblika Dan
Alat-alat) kepada para peserta yang kebetulan membawa laptop/notebook/flashdisk.
Kami berharap semua alat studi Alkitab yang telah mereka dapatkan menjadi berkat dan
dapat menolong meningkatkan kualitas pelayanan. Untuk melihat foto-foto pertemuan
tersebut, silakan berkunjung ke Facebook SABDA ( http://fb.sabda.org ), atau salin
tautan berikut: http://www.facebook.com/album.php?aid=210431&id=153020044082
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Dukungan doa para Sahabat YLSA sangat kami harapkan agar melalui pertemuan
Konsultasi Kabar Baik ini, terjalin kerja sama yang menghasilkan pelayanan-pelayanan
yang berkenan bagi Tuhan. Doakan juga agar kita semua, yang adalah anggota tubuh
Kristus, bisa terus bergandeng tangan dan saling membantu sehingga pekerjaan Tuhan
di Indonesia bisa menjadi semakin efektif dan menjangkau banyak jiwa.
In Christ,
Yulia Oeniyati
Pimpinan YLSA
< yulia(at)in-christ.net >
http://www.ylsa.org
http://fb.sabda.org/ylsa
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Berikut ini adalah beberapa tulisan blog staf yang diambil dari situs Blog SABDA
(http://blog.sabda.org) selama bulan April. Selamat menyimak.

Divisi Publikasi
Judul blog: Dunia Penerjemahan di YLSA (Oleh: Truly A. Pasaribu)
....
Walaupun baru 3 bulan, tapi saya sudah mendapat banyak pelajaran berharga saat
bergelut sebagai penerjemah. Bagaimana tidak, saya bekerja dengan editor-editor
"perfeksionis" yang menantang saya untuk meningkatkan tata bahasa, diksi, dan
komposisi, baik dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Di universitas,
saya mengenyam ilmu bahasa Inggris; tapi, untuk menjadi penerjemah, pemahaman
bahasa asing saja belum cukup, penerjemah perlu lebih mengakrabkan diri dengan
bahasa Indonesia agar bahasa terjemahan terdengar wajar. Untungnya, perpustakaan
YLSA menyediakan berbagai macam bacaan yang "yahud" termasuk tentang dunia
kebahasaan....
Baca selengkapnya tulisan Uly:
==> http://blog.sabda.org/2010/04/21/dunia-penerjemahan-di-ylsa

Divisi Umum (Pelayanan)
Judul blog: Belajar Menggali Firman Tuhan di YLSA (Oleh: Yulia Oeniyati)
Sejak awal tahun 2010 ini saya semakin sadar betapa pentingnya memiliki kebiasaan
makan makanan rohani yang sehat secara teratur. Selain ingin memiliki hidup rohani
yang sehat, saya juga ingin semakin peka melihat tuntunan Tuhan atas hidup saya
melalui firman-Nya. Menurut saya, prinsip ini juga berlaku untuk kehidupan sebuah
gereja atau yayasan Kristen, tempat anak-anak Tuhan bergabung beribadah dan
melayani bersama. Pikiran inilah yang menginspirasi tema YLSA tahun ini, yaitu
"Berakar, Bertumbuh, Berbuah". "Tanpa membangun akar yang kuat, maka tidak
mungkin kita bisa membangun bangunan yang besar — BERAKAR dalam firman Tuhan
menjadi kunci bagi kemajuan YLSA." Bagaimana mengaplikasikan kerinduan ini untuk
YLSA? ....
Baca selengkapnya tulisan Yulia:
==> http://blog.sabda.org/2010/04/19/belajar-menggali-firman-tuhan-di-ylsa
Judul blog: Belajar Alkitab: Metode Meringkas Pasal (Oleh: Kusuma Negara)
Setelah minggu lalu kami belajar bagaimana belajar Alkitab dengan metode devosional,
minggu ini kami belajar menggunakan cara meringkas. Secara singkat, dengan
menggunakan metode ini kita diminta untuk membaca sebuah pasal di Alkitab paling
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tidak sebanyak lima kali, lalu kita menuliskan di catatan kita pokok-pokok pikiran yang
ditemukan di pasal tersebut....
Baca selengkapnya tulisan Kusuma Negara:
==> http://blog.sabda.org/2010/04/26/meringkas-pasal-belajar-alkitab

Renungan: Agama Sejati
“

"Kecaplah dan lihatlah, betapa baiknya Tuhan itu! Berbahagialah orang yang
berlindung pada-Nya!"

”

—(Mazmur 34:9)—
< http://alkitab.sabda.org/?Mazmur+34:29 >

Ada orang yang ingin menguji kesucian agama Kristen melalui kesucian umat Kristen.
Menurut saya, Anda tidak berhak mempertanyakan keabsahan pengujian seperti itu.
Ujian yang tepat adalah dengan mengenakannya pada diri sendiri -- dengan "mengecap
dan melihat bahwa Tuhan itu baik". Dengan mengecap dan melihat, Anda akan
membuktikan kebaikan-Nya, dan dengan cara yang sama Anda harus membuktikan
kesucian Injil-Nya. Tugas Anda adalah menemukan Kristus yang tersalib bagi diri Anda,
bukannya mencari gambaran pada diri orang lain, yang Anda anggap memunyai kuasa
anugerah untuk mengatasi kecurangan dan menyucikan hati.
Karena Allah telah memberikan Alkitab bagi Anda, Dia ingin Anda membacanya, dan
tidak menjadi puas dengan melihat orang lain. Anda tidak boleh puas dengan perasaan
yang meluap-luap karena perkataan orang lain. Satu-satunya kekuatan Anda untuk
mengetahui agama yang sejati adalah dengan mempersilakan Roh Kudus-Nya bekerja
di dalam hati Anda sehingga dapat mengalami kuasa agama itu. Anda tidak berhak
menilai agama dari segi kelebihan atau sisi luarnya saja. Dan apabila Anda membenci
agama sebelum mengujinya sendiri maka Anda menjadi orang bodoh di dunia ini dan
orang jahat di kehidupan yang akan datang. Hal ini berlaku bagi sebagian besar umat
manusia. Bila Anda mendengar seseorang mencemooh Alkitab biasanya Anda
menyimpulkan bahwa ia tidak pernah membacanya.

Diambil dari:
Judul buku: Waktu Teduh bersama Charles Spurgeon
Penyusun: James S. Bell, Jr.
Penerjemah: Haniel Eko N.
Penerbit: Gloria Graffa, Yogyakarta 2004
Halaman: 58
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Rencana & Pokok Doa
MEI 2010
Selama bulan Mei, YLSA berencana mengerjakan tugas-tugas yang telah disusun
berikut ini.
1. Tim YLSA yang menghadiri pertemuan Konsultasi Kabar Baik telah membagikan
CD Alkitab Audio kepada semua peserta dan menginstal program SABDA -program pembelajaran Alkitab -- untuk beberapa peserta. Puji Tuhan, terjalin
pula beberapa kerja sama dengan organisasi-organisasi lain.
==> http://www.facebook.com/album.php?aid=210431&id=153020044082
Pokok doa: Doakan agar CD-CD yang dibagikan YLSA dan program SABDA
yang telah diinstal menjadi berkat bagi banyak orang. Kiranya pula rencana kerja
sama dengan organisasi lain dapat terlaksana dengan baik.
2. Tim SABDA masih sibuk menyelesaikan proyek CD SABDA 4.0, khususnya
untuk pengoreksian dan penambahan modul baru, juga pengecekan program
dan pengintegrasian semua modul yang ada.
Pokok doa: Kami rindu agar CD SABDA 4.0 segera bisa dinikmati oleh
masyarakat Kristen Indonesia. Doakan agar semua proses pengoreksian bisa
berjalan sesuai dengan yang dijadwalkan.
3. PESTA akan membuka kelas Pengantar Perjanjian Baru pada bulan Mei/Juni.
Saat ini peserta kelas PPB yang sudah mendaftar sebanyak 22 orang.
==> http://www.pesta.org
Pokok doa: Doakan agar 22 peserta yang telah terdaftar dapat terlibat secara
aktif dan mendapat berkat berlimpah dari diskusi yang akan berlangsung.
4. Seiring perkembangan teknologi, divisi Publikasi berencana untuk
menggabungkan dua jejaring sosial: Facebook publikasi-publikasi YLSA dengan
Twitter.
==> http://fb.sabda.org
Pokok doa: Doakan untuk realisasi rencana penggabungan teknologi Facebook
dan Twitter untuk kepentingan pelayanan YLSA, supaya lebih banyak orang
mendapat informasi tentang produk pelayanan YLSA.
5. Pada akhir bulan Mei ini semua staf Divisi Publikasi sudah harus selesai
membuat laporan kegiatan tengah tahun 2010 dan juga membuat evaluasi untuk
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Pokok doa: Doakan agar hikmat Tuhan menyertai semua staf dalam mengatur
waktu menyelesaikan laporan tengah tahun yang perlu untuk perkembangan
pelayanan selanjutnya.
6. Divisi WEB bekerja sama dengan Divisi Publikasi akan melakukan
pengembangan situs-situs YLSA terutama untuk mengintegrasikan semua
pelayanan YLSA yang ada.
==> http://www.sabda.org
Pokok doa: Mohon dukungan doanya supaya kerja sama antardivisi makin
terbina dengan baik, sehingga semua pengguna produk YLSA dapat menikmati
semua fasilitas yang ada untuk meningkatkan pelayanan mereka.
7. Setelah selesai menyiapkan CD SABDA, Tim SABDA akan membuat evaluasi
dan rencana sampai akhir tahun 2010. Semoga pelayanan tim ini bisa semakin
fokus pada "biblical computing".
==> http://www.ylsa.org/pelayanan_biblical_computing_di_ylsa
Pokok doa: Doakan agar Tuhan memberi hikmat untuk pelayanan "biblical
computing" di Indonesia sehingga Tim SABDA bisa fokus mengerjakan apa yang
berkenan kepada Tuhan.

Surat Anda
1. Dari: Tri <tri@xxxxxx>
>Saya sangat berterima kasih dan mengucap syukur dengan adanya
>situs ini. Setiap saat ada waktu saya bisa membaca, belajar
>tentang Alkitab, dan mengenal Allah lebih dekat, yang selama ini
>tidak mungkin saya lakukan di rumah di tengah keluarga saya,
>karena kondisi. Tapi saya tetap bisa menyapa Tuhan dan
>mengenalnya. Haleluya.
2. Dari: Rimson MT Simarmata <rimson@xxxxxx>
>Luar biasa sangat membantu saya untuk lebih mengenal Tuhan kita
>Yesus Kristus.
3. Dari: Emanuel Triwibowo <manuella_tri@xxxxxx>
>Shalom ...
>Puji Tuhan, saya sudah menerima CD SABDA pada tanggal 28 April
>2010. Mohon maaf terlambat memberi informasi karena sikon. Saya
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>tidak bisa setiap hari online, dan juga kadang hanya sekali
>sebulan saya dapat ke kantor pos melihat kiriman surat. Sekali
>lagi, terima kasih. Modul-modul tersebut sangat berguna bagi
>pelayanan saya, mengingat di tempat saya pelayanan sangat jauh
>dari toko buku (harus ke kota Pontianak yang jaraknya 420 km).
>Terima kasih juga karena dikirim secara gratis. Tuhan berkati
>dan maju terus SABDA....
4. Dari: Alex Sasialang <als_memora@xxxxxx>
>Terima kasih banyak, program ini sangat membantu saya dan
>keluarga dalam pelayanan.

Redaksi:
Puji Tuhan! Terima kasih banyak untuk surat dari para Sahabat dan Pendukung
YLSA yang sangat memberi dorongan kepada kami yang melayani di YLSA.
Kiranya pelayanan YLSA semakin menjadi berkat bagi jemaat Tuhan di mana
pun mereka berada. Segala kemuliaan hanya bagi Allah!
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Maret 2010.

A. Sumbangan
Garth Irawan (BCA)

50.000,00 01/03/10

NN (BCA)

2.000.000,00 01/03/10

Samuel Franklyn (BCA)

250.000,00 01/03/10

Haryono dari Malang (BCA)

500.000,00 02/03/10

Grace Emilia (BCA)

200.000,00 03/03/10

Cahyadi Wanaharja (BCA)

50.000,00 03/03/10

Mickey Felder (BCA)

100.000,00 03/03/10

Lukas Haridjaja (BCA)

500.000,00 05/03/10

Garth Irawan (BCA)

100.000,00 05/03/10

TELAGA (BCA)

500.000,00 08/03/10

Arif Saryoko (BCA)

500.000,00 15/03/10

Lanita Cicilia (BCA)

2.000.000,00 17/03/10

NN (BCA)

1.500.000,00 22/03/10

NN (BCA)

203.095,00 22/03/10

Indriana Chandrana (BCA)

1.000.000,00 23/03/10

NN (BCA)

1.000.000,00 23/03/10

Yayasan Gloria (BCA)

250.000,00 25/03/10

Grace Emilia (BCA)

200.000,00 25/03/10

Jap Aries Gunawan (BCA)

100.000,00 25/03/10

Ai Kuntoro (BCA)

9.056.000,00 31/03/10

Sumbangan lain-lain

291.000,00

Bunga Bank

53.335,00
___________

Total Sumbangan

Rp

20.403.430,00

B. Pengeluaran
Beban Admin
Kas Kecil

2.212.400,00
150.000,00

Telp, listrik, dll.

2.466.100,00

Beban Komputer

5.924.000,00
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Beban Perpustakaan

208.000,00

Produksi CD

236.000,00

Pengiriman pos, paket, dll.

46.500,00

Bank

20.172,00

Kepegawaian
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22.460.000,00

Seminar

555.000,00

Konsumsi Staf

1.398.700,00
___________

Total Pengeluaran

Rp

35.676.872,00

Ucapan Terima Kasih
Dukungan para Sahabat YLSA sungguh membesarkan hati. Biarlah Tuhan yang akan
memberkati Anda semua dengan kasih-Nya yang melimpah. Mari kita teruskan
perjuangan kita untuk melaksanakan tugas kita masing-masing.
Bagi Sahabat YLSA yang belum terlibat dalam pelayanan YLSA dan ingin berpartisipasi
memberikan sumbangan dana, silakan bergabung dengan mengirimkan bantuan Anda
ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579

Stop Press
SITUS C3I
Situs Christian Counseling Center Indonesia (C3I) merupakan situs yang menaungi
milis publikasi e-Konsel. Selain memberikan bahan-bahan konseling secara gratis, situs
ini juga menyediakan layanan konseling melalui e-mail, informasi tempat-tempat
konseling, dan situs-situs konseling Kristen lainnya. Melalui situs ini pula pengunjung
bisa berlangganan gratis Publikasi e-Konsel ataupun mengunjungi arsip publikasi ini.
Yang menarik, setiap bulan situs C3I selalu menampilkan Fokus C3I, yaitu topik khusus
yang diangkat pada bulan tersebut dengan menyajikan artikel-artikel yang berkaitan
dengan topik.
Pengunjung juga tidak perlu repot memilah-milah bahan yang disajikan karena sudah
ada kategori khusus yang memudahkan pengunjung mencari bahan yang diinginkan.
Selain itu, pengunjung juga bisa memberikan komentar atau tanggapan atas setiap
bahan yang ada.
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Jadi, bila ingin mendapatkan bahan-bahan konseling gratis, bermutu dan lengkap,
kunjungi situs ini:
==> http://c3i.sabda.org
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Dari YLSA
Salam sejahtera,
Bulan Mei sudah berlalu, waktu terasa berlalu dengan sangat cepat. Itu sebabnya kami
terus berdoa agar Tuhan memberi kami hati yang bijaksana supaya waktu-waktu yang
kami lalui dapat membuahkan hasil bagi kemuliaan dan kemajuan bagi Kerajaan Tuhan.
Sehubungan dengan rencana bulan Juni, kami sangat berharap para Sahabat dan
Pendukung YLSA mendukung kami dalam doa, khususnya rencana peluncuran CD
SABDA dan juga kegiatan pelatihan SABDA yang akan diadakan di luar kota. Harapan
kami pertemuan dengan para pengguna SABDA nanti akan menolong kami untuk
mengenal kebutuhan mereka dengan lebih tepat.
Ada beberapa kegiatan bulan Mei yang ingin kami bagikan kepada para Sahabat dan
Pendukung YLSA melalui catatan harian beberapa staf YLSA (Blog SABDA),
khususnya tentang bagaimana staf YLSA belajar beberapa macam metode
pemahaman/penggalian Alkitab. Silakan menyimaknya, karena kami percaya apa yang
kami dapatkan juga dapat menjadi berkat bagi Anda semua. Dan sungguh, firman
Tuhan itu hidup.
Doa kami untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA, kiranya kita terus bergandeng
tangan untuk saling menolong dan saling mendekatkan satu dengan yang lain kepada
Tuhan kita yang kita layani dengan setia.
In Christ,
Yulia Oeniyati
Pimpinan YLSA
< yulia(at)in-christ.net >
http://www.ylsa.org
http://fb.sabda.org/ylsa
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Berikut ini adalah beberapa tulisan blog staf yang diambil dari situs Blog SABDA
(http://blog.sabda.org) selama bulan Mei. Selamat menyimak!

Divisi Infrastruktur (Fasilitas)
Judul Blog: Selamat Tinggal, Sobat! (Oleh: Yochan Rayon)
...
Namanya Zion, dan dia sudah berada di YLSA jauh sebelum aku bekerja di sini. Dia
selalu menolong kami semua di YLSA, dan tidak sehari pun bisa kami lalui tanpa
bantuannya. Kabarnya, sudah sekitar 10 tahun dia bekerja dengan giat di sini. Jarang
sekali dia beristirahat, sekalipun itu hari libur, karena dia tinggal di kantor YLSA. Karena
itu, aku ingin dia beristirahat pada akhir minggu ini. Ditambah lagi, akhir-akhir ini aku
merasa kondisinya kurang fit.
...
Dengan sedikit firasat buruk, Senin pagi itu aku berangkat ke kantor seperti biasa. Saat
tiba di kantor itulah baru aku diberitahu keadaan Zion yang sebenarnya. Sejak itu Zion
memang diistirahatkan, tetapi setelah itu dia ternyata tidak pernah bangun lagi dari
tidurnya …. ...
Baca selengkapnya tulisan Yochan:
==> http://blog.sabda.org/2010/05/14/selamat-tinggal-sobat

Divisi Umum(Pelayanan)
•

Judul Blog: Belajar Alkitab: Metode Biografi (Oleh: Yochan Rayon)

...
Untuk mengetahui kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, kita memang bisa mendapatkannya
dari buku-buku yang membahas mengenai tokoh tersebut, yang tentunya banyak
tersedia di toko-toko buku (terutama toko buku Kristen). Tetapi untuk mengenalnya
secara lebih “pribadi” kita bisa membacanya dari sumber terdekat dalam hal ini Alkitab.
Ini merupakan pilihan yang tepat dan inilah keistimewaan melakukan metode PA
Biografi yaitu bagaimana kita “menemukan”, bukan hanya sekadar diberitahu.
...
Baca selengkapnya tulisan Yochan:
==> http://blog.sabda.org/2010/05/10/biografi-belajar-alkitab
•

Judul Blog: Metode PA: Latar Belakang Penulisan Kitab

(Oleh: Sri Setyawati)
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...
Metode keempat yang kami pelajari adalah Metode Latar Belakang Penulisan Kitab.
Metode ini membantu jemaat Tuhan untuk lebih memahami isi Alkitab sesuai dengan
tujuan penulisan kitab masing-masing. Untuk itu disarankan untuk meneliti latar
belakang yang ada kaitannya dengan penulisnya, peristiwanya, atau topik yang
melatarbelakanginya. Sebagai penggali firman Kebenaran, kita wajib mengumpulkan
sumber-sumber informasi sebanyak-banyaknya sehingga kita bisa merasakan apa yang
dirasakan si penulis kitab, membayangkan apa yang terjadi pada saat itu, kemudian
mengintegrasikan dengan kehidupan saat ini tanpa menghilangkan pesan moral yang
terkandung di dalamnya.
...
Baca selengkapnya tulisan Setya:
==> http://blog.sabda.org/2010/05/12/metode-pa-latar-belakang-penulisan-kitab
•

Judul Blog: Metode PA: Kualitas Karakter (Oleh: Truly A. Pasaribu)

Dalam kekacauan moral dunia masa kini, tentunya kita rindu mengenal dan
mematangkan karakter kita. Saya percaya kita mau menjadi individu-individu yang
memiliki karakter yang serupa dengan Kristus. Bagaimanakah caranya? Rick Warren
menawarkan metode PA yang sangat menantang, yaitu metode dengan menggali
karakter-karakter yang berkualitas dari sebuah tambang emas murni--Alkitab. Nah, saya
rindu mengajak Anda mengenal metode ini serta langkah-langkahnya. Saya juga rindu
membagikan pengalaman kelompok kami dalam memburu karakter-karakter yang
berkualitas.
...
Baca selengkapnya tulisan Truly:
==> http://blog.sabda.org/2010/05/26/metode-pa-kualitas-karakter

Divisi HRD(Personalia)
Judul Blog: Santap Siang di YLSA (Oleh: Tatik Wahyuningsih)
"Ting... ting... ting...", adalah bunyi yang paling kita nantikan pada jam 12.00 siang.
Kalau bel, yang "menduduki" meja Bu Yulia itu, dibunyikan oleh Bu Reso, maka
tandanya makan siang siap disantap. Segera saja kami meninggalkan meja kerja untuk
pergi menuju ke tempat makan yang nyaman dan sejuk. Tempat makan, yang berupa
pendopo yang disangga enam penyangga kukuh dan berlantai putih, ini konon dibangun
memang khusus untuk tempat makan staf YLSA. Di sekitar pendopo ditumbuhi banyak
tanaman, ada juga kolam hewan (baca: ikan dan kecebong), sehingga membuat tempat
ini kelihatan asri.
...
Baca selengkapnya tulisan Tatik:
==> http://blog.sabda.org/2010/05/31/santap-siang-di-ylsa
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Rencana & Pokok Doa
JUNI 2010

Selama bulan Juni, YLSA berencana mengerjakan tugas-tugas yang telah disusun
sebagai berikut.
1. PESTA akan membuka kelas Dasar Iman Kristen periode Juni/Juli 2010, yang
khusus diperuntukkan bagi peserta-peserta yang baru pertama kali ini mengikuti
kelas PESTA. Saat ini peserta yang sudah diterima untuk bisa ikut berdiskusi
sebanyak 24 orang.
==> http://www.pesta.org
Pokok doa: Doakan supaya kelas diskusi DIK ini dapat membantu para peserta
lebih meyakini iman Kristen mereka. Doakan juga untuk tim moderator agar
dapat mendampingi peserta belajar dengan baik.
2. Tim Web YLSA akan mulai mengerjakan proses pembuatan bahan-bahan
publikasi dalam format PDF supaya bisa lebih banyak diakses dan diunduh
dengan mudah.
==> http://sabda.org/publikasi
Pokok doa: Doakan supaya Sdr. Theo dapat merealisasikan tugas ini dengan
baik dan orang-orang yang mendapatkan bahan-bahan dapat semakin rindu
diperlengkapi.
3. Tim Web YLSA sedang memproses bahan publikasi e-Santapan Harian dan eRenungan Harian untuk edisi Juli, Agustus, September yang selanjutnya akan
diarsip ke situs sabda.org
==> http://sabda.org/publikasi/e-rh
==> http://sabda.org/publikasi/e-sh
Pokok doa: Mohon dukungan doanya agar bahan-bahan yang diproses ini
menjadi berkat bagi para pelanggan dan pengunjung situs yang memerlukan
bahan-bahan renungan.
4. Tim SABDA masih berkonsentrasi menyelesaikan CD SABDA 4.0 (Final)
khususnya untuk mengupdate core SABDA yang terbaru dan rencana mencetak
dalam jumlah banyak.
==> http://sabda.net
Pokok doa: Dukung terus dalam doa supaya hikmat Tuhan menyertai tim SABDA
dalam merampungkan proyek CD SABDA yang sudah ditunggu banyak orang.
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5. Pada bulan Mei yang lalu, telah dibuat akun Twitter untuk sebagian besar
publikasi YLSA. Pada Juni, semua staf publikasi YLSA akan mendapat pelatihan
Twitter yang lebih intensif supaya bisa melayani dengan lebih baik.
Pokok doa: Doakan supaya staf publikasi dapat memaksimalkan penggunaan
Twitter untuk pelayanan. Doakan juga untuk proses promosi, supaya semakin
banyak orang bisa menemukan pelayanan YLSA.
6. Pada tanggal 15-17 Juni 2010, tim SABDA akan berpartisipasi dalam acara
Konsultasi Misi SAAT di Malang. Pada kesempatan ini YLSA akan membagikan
CD-CD Alkitab Audio dalam berbagai bahasa suku dan kalau memungkinkan, tim
SABDA juga akan memberikan pelatihan CD SABDA dan Alkitab SABDA kepada
peserta.
Pokok doa: Kami rindu membawa firman Tuhan kepada orang-orang yang
sampai hari ini belum pernah mendengar firman Tuhan. Doakan agar
penyebaran CD Alkitab Audio dalam bahasa-bahasa suku ini dapat menjadi
saran yang Tuhan pakai untuk memenangkan jiwa.

Surat Anda
Dari: < Joy_Lempas@xxxxx >
>Salam kasih,
>Kesempatan ini saya berterima kasih kepada tim SABDA yang sudah
>mengirimkan CD SABDA dan sudah diterima. Oh ya, sudah dipasang di
>komputer saya dan hasilnya LUAR BIASA.
>
>Saya berdoa SABDA tetap melakukan yang terbaik bagi Tuhan Yesus
>khususnya di bidang IT (seperti semboyan SABDA) sehingga makin
>banyak orang mengenal YESUS sebagai TUHAN dan JURU SELAMAT pribadi.
>Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati selalu.
>
>Dengan kasih Kristus,
>Pdt. Joy Lempas
Redaksi:
Sama-sama Pak Joy. Kami senang sekali mendengar berita dari Anda. Kami doakan
agar pelayanan Anda semakin diberkati Tuhan, karena Anda memberitakan firman
Tuhan yang hidup! Selamat melayani.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan April 2010.
A. Sumbangan
Gaby & Dennis (BCA)

1.000.000,00

05/04/10

250.000,00

05/04/10

2.000.000,00

05/04/10

100.000,00

06/04/10

2.000.000,00

07/04/10

Telaga (BCA)

500.000,00

08/04/10

Lukas Haridjaja (BCA)

500.000,00

08/04/10

Martinus F.M. Olsih (BCA)

100.000,00

08/04/10

50.000,00

09/04/10

5.490.000,00

13/04/10

Perkumpulan Institut (BCA)

500.000,00

16/04/10

Cahyadi Wanaraharja (BCA)

50.000,00

19/04/10

Wiseno Adi Purnomo (BCA)

400.000,00

22/04/10

NN (BCA)

204.101,00

23/04/10

Edward B. Sinuhaji (BCA)

100.000,00

26/04/10

Yayasan Gloria (BCA)

250.000,00

26/04/10

1.000.000,00

28/04/10

Samuel Franklyn (BCA)
NN (BCA)
Mickey Felder (BCA)
Anna Yulia (BCA)

Alexander Eka (BCA)
Djenry Adisuputra (BCA)

NN (BCA)
Sumbangan lain-lain

604.904,00

Bunga Bank

64.645,00
___________

Total sumbangan

Rp

15.163.650,00

B. Pengeluaran
Beban admin

531.246,00

Kas kecil

150.000,00

Telp, listrik, dll

2.290.800,00

Beban komputer

5.942.300,00

Beban perpustakaan
Produksi CD

645.000,00
1.137.800,00

Pengiriman pos, paket, dll

27.000,00

Bank

26.868,00

Kepegawaian

21.725.000,00
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Seminar

1.416.500,00

Konsumsi staf

1.049.200,00
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___________
Total pengeluaran

Rp

34.941.714,00

Ucapan Terima Kasih
Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini. Tak henti-hentinya kami
mengucap syukur untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA yang Tuhan pakai untuk
memelihara pelayanan di sini. Mari kita terus bergandeng tangan melakukan tugas kita
masing-masing untuk mengerjakan kehendak-Nya.
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

Stop Press
SITUS PELITAKU
Situs Pelitaku (Penulis Literatur Kristen dan Umum) adalah situs yang khusus
menyajikan berbagai artikel, panduan, dan kisah-kisah yang berkaitan dengan dunia
penulisan baik Kristen maupun umum. Berbagai tulisan yang ditampilkan telah dibagi
dalam berbagai tema seperti Dunia Penulisan Kristen, Budaya Menulis dan Membaca,
Tips dan Trik Menulis, Kaidah dan Pemakaian Bahasa, Biografi Penulis Dunia,
Pengalaman Para Penulis, dan masih banyak lagi. Bagi Anda yang ingin ikut
menyumbangkan tulisan tentang dunia penulisan, Anda juga dapat mengirim dan
memasangnya di Situs PELITAKU dengan terlebih dahulu menjadi anggota. Nah, jika
Anda merasa memiliki minat untuk mengembangkan dunia penulisan Kristen atau
sekadar ingin belajar menulis, kunjungi saja situs Pelitaku di:
==> http://pelitaku.sabda.org
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Dari YLSA
Salam sejahtera,
Berita YLSA ini akan melaporkan kegiatan YLSA selama 2 bulan, yaitu bulan Juni dan
Juli 2010. Semua kegiatan kami ini bisa berjalan baik tak lain dan tak bukan adalah
karena dukungan doa dan dana Anda, para Sahabat dan Pendukung YLSA. Kami sekali
lagi ingin mengucapkan banyak terima kasih atas keterlibatan Anda melayani di YLSA.
Mari kita terus bergandeng tangan melayani Dia, Raja di atas segala raja, Tuhan kita
Yesus Kristus.
Selamat menyimak berita dari kami dan selamat berdoa.
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 Umum(Pelayanan)
Judul Blog: Metode PA: Topikal (Oleh: Santi)

Sungguh menyenangkan dapat mendalami Alkitab dan tahu benar tentang Firman
Tuhan. Pernahkah Anda mendalami Alkitab dengan menggunakan berbagai metode
penggalian Alkitab (PA)? Sungguh luar biasa, itu yang dapat saya katakan. Bukanlah
suatu kebetulan karena seumur hidup, saya baru pertama kali ini mendapatkan
pelajaran tentang metode PA, yaitu di YLSA. Suatu anugerah yang luar biasa pula
karena saya boleh ikut melayani Tuhan di tempat yang indah ini. Saya adalah orang
baru di YLSA, karena baru saja lulus masa percobaan, 2 bulan lebih 25 hari tepatnya :-)
Nama saya Santi Titik Lestari, biasa dipanggil Santi. ...
Baca selengkapnya tulisan Santi:
==> http://blog.sabda.org/2010/06/10/metode-pa-topikal
Judul Blog: Metode PA: Tematik (Oleh: Rian)
Alkitab merupakan landasan utama di dalam iman Kristen, sebab seluruh pengajaran
Kristen bersumber dan berdasar pada apa yang tertulis dalam Alkitab. Melalui Alkitab
kita dapat mengenal Allah dan karya-Nya, pribadi dan karya Kristus, serta pribadi dan
karya Roh kudus. Ada berbagai macam tema pokok dan penting dalam firman Tuhan
yang harus kita pahami dan pelajari supaya kita tidak terjebak dalam pengajaran yang
tidak menyimpang sesuai dengan firman Tuhan. Artinya, firman Tuhan sendiri memiliki
peran utama menuntun seseorang untuk dapat mengenal Allah dalam Yesus Kristus
dan bertumbuh dalam Dia sehingga firman Tuhan mengambil peranan penting dalam
kehidupan manusia.
...
Baca selengkapnya tulisan Rian:
==> http://blog.sabda.org/2010/06/15/metode-tematik
Judul Blog: Metode PA: Survei Kitab (Oleh: Elly)
Sudah sering kali saya mendengar istilah pemahaman Alkitab (PA), bahkan saya pun
sudah pernah mengikuti kegiatan PA di gereja maupun pelayanan pemuda.
Sebelumnya saya pikir semua PA menggunakan metode yang sama, dan tujuannya
adalah untuk memahami inti bagian Alkitab yang ingin kita pelajari. Jadi, sekadar
mencoba memahami ayat-ayat yang dibaca dan tidak terlalu memperhatikan
bagaimana proses memahami bagian Alkitab tersebut. Setelah saya mengikuti PA di
kantor YLSA, ternyata saya baru tahu bahwa ada banyak metode untuk melakukan PA.
Sudah hampir 3 bulan ini saya dan teman-teman di YLSA mempelajari dan
mempraktikkan berbagai metode PA untuk dapat dilakukan dalam kelompok PA di
gereja ataupun untuk PA pribadi. Sudah banyak metode-metode PA yang ditulis rekan54
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rekan saya dalam blog-blog sebelumnya. Giliran saya sekarang adalah untuk
memperkenalkan satu metode PA yang lain kepada Anda, yaitu metode Survei Kitab
(Gambaran Besar) yang diambil dari buku "12 Dynamics Bible Study Methods".
...
Baca selengkapnya tulisan Elly:
==> http://blog.sabda.org/2010/07/09/metode-survei-kitab
Judul Blog: Perubahan di YLSA: Setelah 14 Tahun (Oleh: Anik)

Ketika menjadi staf baru YLSA, 14 tahun yang lalu, saya hanya melihat ada sedikit
komputer saja di kantor dan satu mesin ketik manual. Jika dibandingkan dengan
sekarang, komputer itu pasti terasa jadul sekali ..., (kelihatannya masih ada yang
disimpan di gudang, katanya untuk kenang-kenangan...). Untuk memindahkan data
antarkomputer, saat itu kita belum ada network, jadi masih menggunakan disket, yang
kita sebut dengan "disket transfer". Baru memindahkan sedikit data saja, disketnya
sudah penuh dan sering rusak juga. Kadang, saya juga menggunakan mesin ketik
manual untuk membuat surat. Entah di mana sekarang mesin ketik bersejarah itu ...
saya tidak tahu.
...
Baca selengkapnya tulisan Anik:
==> http://blog.sabda.org/2010/07/12/perubahan-di-ylsa

Divisi Komunitas (Jejaring)
Judul Blog: Kopi Darat Blogger SABDA Space, Juni 2010 (Oleh: Evie)
...
Kopdar SS 26-27 Juni 2010 ini saya nantikan dengan harap-harap cemas, apakah
"keakraban" kopdar SS masih akan terpelihara dengan baik. Sejak bulan Februari y.l.
beberapa "core user" sudah membuat rencana-rencana, termasuk menunjuk Iik J,
sebagai pimpro kopdar. Survei tempat yang dilakukan oleh Ibu Joli, Pak Wawan, Tante
Paku, dan bahkan Ibu Tut WH pun diminta ikut. Saat itu diputuskan untuk memakai
tempat yang sangat indah pemandangannya (kata Ibu Joli) di Kaliurang. Hmmmm, saya
jadi tidak sabar untuk melihat sendiri keindahannya. Saya juga rindu untuk bertemu lagi
dengan wajah-wajah lama yang sudah saya kenal sebelumnya, dan juga wajah-wajah
baru yang baru saya kenal namanya saja. Sejauh yang saya tahu sudah ada sekitar 30
peserta yang akan hadir di kopdar ini.
...
Baca selengkapnya tulisan Evie:
==> http://blog.sabda.org/2010/06/24/kopdar-2010
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Divisi Software (BIBLIKA)

Alkitab Audio (Oleh: Theo) ...
Sekarang, setiap hari Sabtu atau Minggu aku memunyai "pekerjaan baru" yaitu
menginstalkan Alkitab Audio ke HP teman-teman bapakku yang tinggal di Matesih
(sebuah kota kecil, 35 km sebelah timur kota Solo), baik Alkitab Audio dalam bahasa
Jawa ataupun bahasa Indonesia. Aku juga mengajarkan kepada mereka bagaimana
cara menggunakannya. Pada hari-hari tersebut paling tidak, ada 1 — 2 orang yang
sangat ingin Alkitab Audio ada di HP-nya. Ada pula sebagian orang yang mau
memberiku uang. Namun, aku tidak mau menerimanya karena CD Alkitab Audio
disebarkan dengan gratis oleh YLSA. Aku hanya berpesan kepada mereka untuk
menyebarkan Alkitab Audio yang sudah mereka terima ini kepada teman-teman mereka
yang lain.
...
Baca selengkapnya tulisan Theo:
==> http://blog.sabda.org/2010/07/29/alkitab-audio

Rencana & Pokok Doa
-- AGUSTUS 2010
Mari kita berdoa untuk kegiatan-kegiatan yang telah YLSA kerjakan selama bulan Juni
dan Juli. Kiranya rencana-rencana YLSA boleh dipakai dan diberkati Tuhan untuk
memperlebar kerajaan-Nya. Selain itu, ada juga beberapa rencana bulan Agustus yang
perlu dukungan doa Anda supaya berkenan dipakai Tuhan untuk kemuliaan-Nya.
1. PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) telah menutup kelas
diskusi Dasar Iman Kristen (DIK) periode Juni/Juli 2010 dan pada bulan Agustus
2010 telah membuka kelas Tafsiran Markus (TMR) untuk para alumni PESTA.
==> http://www.pesta.org
Pokok doa: Doakan supaya para peserta yang sudah lulus DIK mendapat
semangat untuk semakin mencintai firman Tuhan dan untuk peserta yang
mengikuti kelas diskusi TMR supaya dapat belajar Injil Markus dengan baik.
2. Bersyukur untuk Tim SABDA yang dapat memberikan pelatihan CD SABDA,
Alkitab SABDA, dan CD-CD Alkitab Audio kepada peserta KOPDAR SABDA
Space di Kaliurang pada tanggal 26-27 Juni 2010.
==> http://www.sabdaspace.org
Pokok doa: Doakan agar pelatihan ini mendorong pengguna SABDA Space
untuk dapat menggali firman Tuhan dan mengaplikasikannya dalam hidup dan
pelayanan mereka.

56

Berita YLSA 2010

3. Pada bulan Juli dan Agustus 2010 Divisi Web mengerjakan proyek
memutakhirkan situs-situs YLSA yang memakai teknologi Drupal. Sampai sejauh
ini, situs-situs yang sudah selesai dikerjakan adalah situs SABDA Space
(upgrade) dan e-Artikel (upgrade dan desain ulang)
==> http://www.sabdaspace.org
==> http://artikel.sabda.org
Pokok doa: Doakan agar proses pemutakhiran ini dapat menolong pengguna
untuk mendapatkan akses lebih mudah lagi kepada bahan-bahan YLSA.
4. Tim SABDA sedang mempersiapkan peluncuran software Alkitab SABDA 4 yang
sudah dinanti-nantikan oleh masyarakat Kristen Indonesia.
==> http://www.sabda.net
Pokok doa: Berdoa agar Tuhan terus memberi kekuatan dan kebulatan tekad
kepada Tim SABDA sehingga penyelesaian ini bisa berjalan dengan baik.
5. Sejak dua tahun yang lalu Yayasan Lembaga SABDA telah menyebarkan beriburibu CD-CD Alkitab Audio dari berbagai bahasa (Indonesia, Inggris, Yunani,
Mandarin, Malay dan bahasa-bahasa suku). CD-CD Alkitab Audio tersebut juga
sudah banyak digandakan oleh para pemakai karena banyak orang yang
membutuhkannya.
==> http://audio.sabda.org
Pokok doa: Bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan bisa tersebar dengan
lebih luas dengan sarana teknologi CD MP3. Doakan agar Firman yang hidup ini
menghidupkan jiwa-jiwa yang mendengarkan-Nya.

Surat Anda
Sejak Yayasan Lembaga SABDA mempromosikan CD-CD Alkitab Audio dua tahun
yang lalu, pemesanan CD Alkitab Audio datang bertubi-tubi dari berbagai penjuru
Nusantara dan dengan berbagai latar belakang. Nah, melalui beberapa surat yang kami
bagikan di bawah ini, kami berharap para Sahabat dan Pendukung YLSA bersedia
berdoa agar CD-CD Alkitab Audio yang sudah tersebar ini dapat dipakai Tuhan untuk
menjangkau jiwa dan memuliakan Tuhan.
From: Jon Hendrika < jon_hendrika@xxxxx >
...
> Salam sejahtera dalam Yesus Kristus, Sekitar 6 bulan yang lalu
> saya mengunduh Alkitab audio dan membakarnya ke dalam sebuah CD.
> Setiap hari saya dan keluarga mendengarkan CD tersebut dan kami
> sangat diberkati, terutama anak-anak saya yang usianya masih
> relatif muda. Mereka mendengar pembacaan firman Tuhan setiap hari.
> Pendek kata, kami sekeluarga sangat diberkati dengan Alkitab audio
> tersebut. Lalu saya terbeban untuk memperbanyak dan membagikan
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> secara GRATIS kepada orang orang di sekitar saya. Setiap kali kami
> berdoa, Tuhan tambah-tambahkan beban ini untuk membagi-bagikan
> firman Tuhan kepada orang lain. Hal ini sekaligus mengajar saya
> dan keluarga untuk belajar memberi dan melayani.

From: "Boni" < boni@xxxxx >
...
> Keinginan saya untuk memiliki ada beberapa alasan, selain karena
> memang ingin mengoleksi, saya juga ingin bisa mendengarkan firman
> Tuhan via PC/Notebook saya. Mudah-mudahan saya pun bisa
> menyampaikan amanat Tuhan Yesus untuk menyebarkan firman ke
> teman-teman seiman di lingkup teknologi informasi, terlebih
> sahabat-sahabat, saudara, dan keluarga saya.
From: Erick Refy < erick_refy@xxxxx >
> Saya sangat senang setelah mengetahui kalau Alkitab Audio sudah
> ada. Selama ini saya sangat terbeban dengan teman kuliah saya (di
> STTP-Bogor) yang gagal operasi retina mata. Sekiranya Alkitab ini
> masih ada persediaannya saya mohon dikirim satu saja untuk teman
> saya. Terima kasih, Tuhan Yesus Memberkati.
From: Jimmy Pratama < jimmy_pratama@xxxxx >
...
> Alasan meminta CD Alkitab Audio adalah untuk orang tua saya yang
> tidak bisa lagi membaca Alkitab karena penglihatannya sudah kabur.
From: E. A. < e_a@xxxxx >
> Sudah lama tidak baca Alkitab. CD Alkitab Audio rencananya mau
> saya dengarkan ketika dalam perjalanan pergi atau pulang kantor
> yang macet. Selain itu ada 3 orang teman yang belum percaya
> yang setiap hari ikut saya ke pergi pulang kantor. Siapa tahu
> lewat CD tersebut mereka juga bisa beriman kepada Kristus. Bantu
> saya dalam doa supaya saya tidak malu memperdengarkan firman
> Tuhan ini kepada mereka. Kekhwatiran saya adalah mereka
> menganggap saya fanatik, norak, kristenisasi, dll.. Saya tahu
> rencana ini tidak membuat musuh gembira. Saya yang bodoh ini
> butuh hikmat Tuhan dan berharap saya juga berguna bagi-Nya.
> Terima kasih sebelumnya karena telah merespons pesan saya.
> Kiranya Tuhan memberkati pelayanan YLSA.
From: Rudi Wijanarko < rudywijanarko@xxxxx >
> Kami ingin membantu para lansia yang ada di gereja yang tidak
> bisa baca tulis untuk bisa mendengarkan pembacaan Alkitab setiap
> hari di rumah mereka. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat
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> melayani. Tuhan Yesus memberkati.
From: Jason < ambaritajason@xxxxx >

> Istri saya sedang hamil. Kami ingin anak kami dalam sejak dalam
> rahim dapat mendengar firman Tuhan.
From: Yudi < yudi_united7@xxxxx >
> Kebetulan saya mempunyai seorang kenalan yang buta huruf, akan
> tetapi beliau mempunyai kerinduan dan keinginan yang kuat untuk
> membaca Alkitab setiap harinya (selama ini beliau hanya bisa
> mendengarkan firman ketika mengikuti misa saja), sedangkan orang> orang di sekitarnya tidak ada yang kristiani, jadi tidak ada yang
> bisa membantu membacakan Alkitab. Oleh karena itu kalau memang
> ada, saya ingin mencarikan Alkitab elektronik bersuara buat
> beliau. Mohon infonya jika memang sabda.org menyediakannya atau
> mempunyai link yang bisa saya akses...
From: Lucianna < lucianna_elshaday@xxxxx >
> Untuk melayani para manula dan orang yang sakit di rumah sakit
> yang tidak dapat membaca Alkitab. Besar harapan saya supaya YLSA
> dapat mengabulkan permohonan saya. Tuhan memberkati.
From: Surjo Sulaksono <surjo_sulaksono@xxxxx>
> Tadi pagi telah saya terima dalam kondisi baik sebuah CD AUDIO
> BIBLE MP3. Saya sangat menghargai kiriman tersebut karena akan
> saya pergunakan pula untuk pelatihan membaca Alkitab bersuara
> (Reading Scripture Aloud) di gereja kami. Kiranya para lektor di
> gereja kami akan mendapat contoh yang berharga. Semoga Tuhan
> Yesus menyertai pelayanan YLSA.
Pokok doa:
Berdoa untuk mereka yang sudah menerima CD-CD Alkitab Audio yang YLSA telah
sebarkan supaya boleh menjadi berkat.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Mei dan Juni 2010.

1. Laporan Mei 2010
A. Sumbangan
Cahyadi Wanaraharja (BCA)
NN - Jakarta (BCA)

50.000,00 03/05/10
2.000.000,00 03/05/10

Yan Lesmana Sudars (BCA)

500.000,00 04/05/10

Samuel Franklyn (BCA)

250.000,00 04/05/10

Grace Emilia (BCA)

200.000,00 05/05/10

Hizkia Setiyanto (BCA)

1.000.000,00 06/05/10

TELAGA (BCA)

500.000,00 10/05/10

Djunaedi (BCA)

150.000,00 11/05/10

Didik Indiantono (BCA)

50.000,00 11/05/10

Hendri Prijanto (BCA)

255.000,00 12/05/10

Cahyadi Wanaharja (BCA)

50.000,00 14/05/10

NN (BCA)

205.102,00 14/05/10

Timotius (BCA)

200.000,00 17/05/10

Ajud BJM (BCA)

100.000,00 19/05/10

Widya Kristiani (BCA)

1.000.000,00 20/05/10

Mampang (BCA)

150.000,00 25/05/10

Edward B. Sinuhaji (BCA)

100.000,00 26/05/10

Grace Emilia (BCA)

200.000,00 26/05/10

Yayasan Gloria (BCA)

250.000,00 26/05/10

CV (BCA)

1.000.000,00 27/05/10

NN - Singapura (tunai)

9.825.000,00 27/05/10

Florida TT Bilmas (BCA)

80.000,00 27/05/10

Wiseno Adi Purnomo (BCA)

400.000,00 31/05/10

Sumbangan lain-lain

437.136,00

Bunga bank

24.575,00
___________

Total sumbangan

18.976.813,00

B. Pengeluaran
Beban admin

122.900,00
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Kas kecil

100.000,00

Telp, listrik, dll.

2.060.200,00

Beban komputer

185.000,00

Beban perpustakaan

366.000,00

Produksi CD

1.653.400,00

Pengiriman pos, paket, dll.

45.000,00

Bank

30.733,00

Kepegawaian

20.200.000.00

Seminar staf

1.363.600,00

Konsumsi staf

1.094.100,00

Cetak kaos SABDA

2.165.000,00

Lain-lain

350.000,00
___________

Total Pengeluaran

29.735.933,00

2. Laporan Juni 2010
A. Sumbangan
Mickey Felder (BCA)

100.000,00 02/06/10

Yenti (BCA)

200.000,00 03/06/10

Samuel Franklyn (BCA)

250.000,00 03/06/10

Harjanto (BCA)

100.000,00 03/06/10

TELAGA (BCA)

500.000,00 07/06/10

NN - Jakarta (BCA)

2.000.000,00 07/06/10

G + D (BCA)

1.000.000,00 14/06/10

Ronny Prasetyo (BCA)
CV (BCA)
Billy Naftali (BCA)
Soeganda Gunawan (BCA)
Lukas Haridjaja (BCA)

25.000,00 14/06/10
1.000.000,00 14/06/10
100.000,00 21/06/10
50.000,00 21/06/10
1.000.000,00 21/06/10

Wiseno Adi Purnomo (BCA)

300.000,00 21/06/10

Haryono (BCA)

500.000,00 24/06/10

Heman (BCA)

500.000,00 24/06/10

Henry (BCA)

200.000,00 24/06/10

Gloria (BCA)

250.000,00 24/06/10

Jap Aries Gunawan (BCA)

100.000,00 25/06/10
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Edward B Sinuhaji (BCA)

100.000,00 28/06/10

Grace Emelia (BCA)

200.000,00 28/06/10

NN - Jakarta (BCA)
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20.000.000,00 28/06/10

Mickey Felder (BCA)

100.000,00 29/06/10

Chandra Wijaya (BCA)

100.000,00 29/06/10

NN (BCA)

206.105,00 30/06/10

Sumbangan lain-lain

712.370,00

Bunga bank

29.339,00
___________

Total sumbangan

Rp

29.622.814,00

B. Pengeluaran
Beban admin

517.800,00

Kas kecil

250.000,00

Telp, listrik, dll.

2.054.800,00

Beban komputer

14.217.500,00

Beban perpustakaan

3.478.000,00

Produksi CD

5.478.800,00

Pengiriman pos, paket, dll.

174.000,00

Bank

15.058,00

Kepegawaian

21.070.000,00

Seminar staf

750.000,00

Konsumsi staf

1.271.000,00

Roadshow Salatiga, Jogja, Malang

1.182.100,00

Cicilan sewa rumah kos putra

2.000.000,00

Lain-lain

273.600,00
___________
Total pengeluaran

Rp

Ucapan Terima Kasih
Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam memelihara
YLSA melalui tangan-tangan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Biarlah kesempatan
yang Tuhan berikan kepada kita semua untuk melayani bersama melalui YLSA menjadi
persembahan harum bagi kemuliaan Tuhan.
Bagi pembaca lain yang tergerak untuk terlibat dalam pelayanan YLSA dengan
memberikan sumbangan dana, silakan mengirimkannya ke:
YAYASAN LEMBAGA SABDA
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a.n. Yulia Oeniyati
Bank BCA Cabang Pasar Legi Solo
No. Rekening: 0790266579

Stop Press
Situs SOTeRI
SOTeRI adalah singkatan dari Situs Online Teologi Reformed Injili yang merupakan
pengembangan dari situs e-Reformed yang sudah dibangun sejak tahun 2001. SOTeRI
ini bertujuan untuk menjadi sarana memperkenalkan sistem teologi Reformed dan
kegiatan-kegiatannya kepada masyarakat Kristen Indonesia. Selain menyajikan arsip
dari semua edisi publikasi e-Reformed, situs ini juga memuat artikel-artikel teologi lain
yang juga memiliki corak pengajaran teologi Reformed yang Injili. Informasi situs-situs
lain yang serupa (sealiran), baik yang berbahasa Indonesia maupun berbahasa Inggris,
juga dapat Anda temui di situs ini.
Melalui SOTeRI, Anda juga bisa mendaftar untuk berlangganan publikasi e-Reformed.
Selain itu, situs ini juga menyediakan fasilitas untuk mengirimkan komentar. Dengan
demikian, pengunjung dapat berinteraksi dengan mengirimkan komentar-komentar
sehubungan dengan pembahasan artikel-artikel yang ada di dalamnya. Nah, fasilitas ini
tentu sangat menarik karena kita semua bisa ikut terlibat menjadi bagian dari situs ini.
Kami berharap kehadiran SOTeRI ini dapat menjadi berkat bagi Anda.
==> http://reformed.sabda.org

63

BeritaYLSA 59/Agustus/2010

Berita YLSA 2010

Dari YLSA
Salam sejahtera,
Senang sekali bisa bertemu kembali dengan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Pada
bulan Agustus, Yayasan Lembaga SABDA mengalami banyak pergumulan baik dalam
hal perangkat keras mataupun sumber daya manusia. Tapi puji Tuhan kami tidak
dibiarkan sendiri. Tangan Tuhan terus menjaga dan memelihara kami dengan penuh
belas kasih. Tanpa Dia, maka kami pasti akan terantuk dan tergeletak.
Melalui kolom Berita dan Pokok Doa, kami berharap para Sahabat dan Pendukung
YLSA bisa mendapatkan informasi yang cukup untuk bisa ikut terlibat dan berbagi
beban pergumulan bersama kami, khususnya untuk bergumul dalam doa bersama
kami. Kami sungguh percaya dengan kuasa doa, karena itu kami tahu dukungan doadoa Anda sungguh menjadi kekuatan bagi kami. Untuk itu, sebelum dan sesudahnya
kami mengucapkan terima kasih.
Pada kesempatan ini kami juga ingin mengucapkan terima kasih secara khusus kepada
pada Sahabat dan Pendukung YLSA yang telah setia menjadi pendukung dana bagi
pelayanan YLSA. Kiranya Tuhan memberkati Anda berlimpah karena melalui Anda
pekerjaan Tuhan dapat dilipatgandakan.
In Christ,
Yulia Oeniyati
Pimpinan YLSA
< yulia(at)in-christ.net >
http://blog.sabda.org
http://fb.sabda.org/ylsa
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Divisi Software(Biblika)

Judul Blog: Memproses Teks Alkitab di YLSA (Oleh: Hadi Pramono)
Nama saya Hadi, dan mulai bergabung di YLSA pada bulan Mei 2010. Di YLSA ini saya
ditempatkan di Divisi Software sesuai dengan kemampuanku sebagai junior
programmer. Selama beberapa bulan pertama, makanan saya sehari-hari adalah
bermain-main dengan teks. Mata dan pikiran harus bisa berkolaborasi memandang dan
mencerna setiap karakter yang tersusun untuk mencermati pola-pola teks. Sedangkan
tanganku tanpa protes menekan tuts keyboard untuk setiap pikiran yang terlintas dalam
otakku.
...
Baca selengkapnya tulisan Hadi:
==> http://blog.sabda.org/2010/08/19/memproses-teks-alkitab-di-ylsa

Divisi Web (Sumber Bahan)
Judul Blog: Upgrade Situs-Situs YLSA (Oleh: Ari Saryanto)
Seperti kembali ke rumah lama, demikian perasaan saya ketika kembali bekerja plus
melayani di Yayasan Lembaga SABDA. Saya kembali ke posisi lama yaitu staf di Divisi
WEB, artinya kembali berkutat dengan sejumlah besar situs YLSA yang sebagian besar
dikembangkan dengan menggunakan CMS Drupal. Tapi ada sedikit perbedaan, kali ini
saya kembali ke YLSA dengan bekal dan semangat yang berbeda. Setelah berkelana
menjadi tenaga freelance selama setahun, saya punya lebih banyak pengalaman dan
berharap bisa lebih banyak membantu, khususnya sehubungan dengan tugas utama
saya yaitu melakukan upgrade situs-situs YLSA yang memakai CMS Drupal. ...
Baca selengkapnya tulisan Ari:
==> http://blog.sabda.org/2010/08/31/upgrade-situs-situs-ylsa

Divisi HRD (Personalia)
Judul Blog: Boleh Magang di YLSA? (Oleh: Yulia Oeniyati)
Sudah beberapa kali orang bertanya kepada saya, "Apakah boleh magang di YLSA?"
Walaupun tidak keluar secara spontan, tapi saya menjawab, "Bisa saja, asal yang
bersangkutan punya kemampuan yang bisa disumbangkan ke YLSA." Tapi karena
penasaran saya balik bertanya. "Mengapa ingin magang di YLSA?" Jawabannya cukup
bervariasi, kebanyakan karena ingin menimba ilmu dan pengalaman, tapi ada juga yang
sekadar untuk memenuhi tugas sekolah, bahkan ada yang karena disuruh orang tua. Di
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antara yang bertanya tersebut, ada yang menambahkan, "Harus bayar berapa?"
...
Baca selengkapnya tulisan Yulia:
==> http://blog.sabda.org/2010/08/20/boleh-magang-di-ylsa

Berita & Pokok Doa
Agustus dan September 2010
Selama bulan Agustus 2010, ada beberapa berita kegiatan pelayanan YLSA yang
membutuhkan dukungan doa dari para Sahabat dan Pendukung YLSA.
1. Pada bulan Juli dan Agustus, beberapa staf YLSA banyak disibukkan dengan
masalah server. Kami sudah mengganti "hard disk" salah satu server karena
memiliki "bad sector". Melihat pentingnya peranan server ini, maka kami
memutuskan untuk menambah sebuah server lagi pada bulan September supaya
pelayanan YLSA bisa semakin mantap.
Pokok Doa:
Doakan agar Tuhan menolong pimpinan dan staf YLSA untuk membangun
strategi yang baik dalam menangani server-server yang ada supaya pelayanan
YLSA bisa lebih stabil dan terpelihara dengan baik. Doakan juga agar ada dana
yang cukup untuk membeli server baru.
2. Puji Tuhan, dengan dukungan para Donatur, Yayasan Lembaga SABDA dapat
mencetak 22.000 CD Alkitab Audio (berbagai versi bahasa Indonesia, bahasa
daerah di Indonesia, dan bahasa asing). Ada banyak permintaan Alkitab Audio
yang kami terima dari berbagai tempat, termasuk dari luar Indonesia. Kiranya
CD-CD yang kami cetak ini dapat dipakai oleh Tuhan secara luar biasa.
Pokok Doa:
Berdoa supaya CD-CD Alkitab Audio ini dapat segera disebarluaskan ke
berbagai pelosok Nusantara yang Tuhan kehendaki, khususnya selama bulan
September. Biarlah suara firman Tuhan terus berkumandang dengan penuh
kuasa di tanah air dan di seluruh dunia.
3. Bersyukur atas kesempatan bagi empat orang staf YLSA, yaitu Rian, Santi, Dewi,
dan Novi yang dapat mengikuti kuliah teologi di Pacet, Jawa Timur, pada 23 -- 26
Agustus 2010.
Pokok Doa:
Doakan supaya pengetahuan yang sudah mereka dapatkan dapat menjadi bekal
untuk bisa melayani lebih baik lagi dalam tugas mereka sebagai staf Div.
Publikasi maupun staf Div. PESTA.
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4. YLSA telah membeli beberapa nama domain baru. Kiranya dapat dipakai Tuhan
untuk melebarkan Kerajaan-Nya di bumi.
Pokok Doa:
Kami bersyukur untuk domain-domain baru yang dapat dibeli oleh YLSA.
Semoga sarana ini dapat memperluas ladang pelayanan misi Tuhan di internet.
5. Pada bulan September -- Oktober, Div WEB YLSA masih akan melakukan
upgrade situs-situs milik YLSA dari Drupal 5 ke Drupal 6. Situs-situs yang telah
selesai dimutakhirkan dan ditambahi fiturnya sampai saat ini adalah
situs YLSA < http://ylsa.org >,
SABDA Space < http://sabdaspace.org >,
SABDA Space Teens < http://teens.sabdaspace.org >,
Humor < http://humor.sabda.org >,
e-Artikel < http://artikel.sabda.org >,
dan Bio-Kristi < http://biokristi.sabda.org >. Yang saat ini masih sedang
dikerjakan adalah situs e-MISI < http://misi.sabda.org >.
==> http://sabda.org

Pokok Doa:
Doakan agar rencana untuk bulan September yang telah disusun Div. WEB
YLSA dan semua tugas pengerjaan upgrade ini bisa berjalan cepat dan diberkati
Tuhan.
o

Pada bulan September ini, Div. Publikasi berencana untuk

mengevaluasi kembali cara dan metode pelayanannya untuk sejalan dengan
perkembangan teknologi jaringan sosial yang ada, khususnya teknologi seluler.
==> http://sabda.org/publikasi
Pokok Doa:
Doakan agar Tuhan memberikan visi dan hikmat agar Div. Publikasi dapat
mengevaluasi pelayanan publikasi YLSA dengan tepat sehingga kami dapat
membuat strategi, khususnya untuk pelayanan publikasi tahun 2011 ke depan
supaya sesuai dengan kehendak Tuhan dan cocok dengan kebutuhan zaman.
o

Dalam kunjungan pimpinan YLSA ke Jakarta untuk memenuhi undangan

beberapa mitra pelayanan YLSA, Tuhan telah memercayai kami untuk
membantu mereka dengan proyek khusus khusus yang berhubungan dengan
penerjemahan Alkitab bahasa Indonesia.
Pokok Doa:
Berdoa untuk YLSA agar mampu mengoordinasi beberapa staf, relawan, dan
mitra YLSA untuk memberikan karya terbaik dalam proyek penerjemahan Alkitab
bagi bangsa kita tercinta.
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PESTA akan membuka kelas Natal periode November 2010. Pendaftaran

sudah dibuka untuk memberi kesempatan kepada para calon peserta untuk
membuat tugas sebagai persyaratan yang harus dipenuhi. Jika Anda berminat
mengikuti kelas ini, Anda dapat mendaftarkan diri ke alamat email:
==> < kusuma(at)in-christ >
Pokok Doa:
Mohon dukungan doa untuk pendaftaran kelas PESTA yang dibuka bulan
September ini supaya lebih banyak orang Kristen yang mengikuti kelas diskusi
Natal sehingga semakin banyak orang mengerti makna Natal dan mereka dapat
menyambut Natal dengan penuh inspirasi yang dari Tuhan.

Surat Anda
Pengantar:
Berikut ini adalah surat yang kami kutip dari Pak Indriatmo (salah satu anggota Tim
Modertor PESTA < http://www.pesta.org >) yang berisi sharing tentang pelatihan
SABDA yang Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adakan pada tanggal 12 Juli 2010 di
Jakarta dengan meminjam tempat di Istana Kana, Menteng.
Redaksi:
@Indriatmo: Terima kasih banyak untuk liputannya, Pak.
From: "Indriatmo Atmo" <indriatmo.atmo@xxxxx>
Subjek: Pelatihan SABDA untuk alumni PESTA - Laporan
Shalom.
Senin malam (12 Juli 2010, pukul 19:00-21:00) Yayasan Lembaga SABDA memberikan
pelatihan SABDA di Gedung Istana Kana - Menteng dan berjalan dengan sukses dan
mantap.
Di pelatihan ini kita bisa bertemu dengan beberapa pelayan Tuhan, dari berbagai
organisasi pelayanan seperti Yamari, Yasuma, Yasti, dll.. Tapi yang paling
mengesankan bagi saya adalah bertemu dengan staf PESTA dan beberapa alumni
PESTA yang selama ini hanya kenal akrab dari namanya saja, misalnya Ibu Yulia, Pak
Eko, Sebastian, Ibu Debora dan suami, Ibu Grace Emilia, dll..
Pada acara pelatihan ini dijelaskan bagaimana cara mengoperasikan software Alkitab
SABDA versi 4 dan ALKITAB SABDA (online). Saya selama ini akrab dengan SABDA
versi 1.6 (dibuka secara portable) karena di kantor tidak bisa instal program apa pun.
Melihat perkembangan SABDA versi 4, saya dibuat terkagum-kagum karena sangat
lengkap dan terintegrasi. Ada fasilitas Nomor Strong, ada juga daftar silsilah, peta,
gambar, ilustrasi ayat, cerita Alkitab anak, dll.. Semua alat-alat studi Alkitab tersedia
lengkap, khususnya Alkitab dari berbagai terjemahan. Bahkan ada audio yang
membaca ayat yang sedang dibuka, ada daftar lagu Kidung Jemaat sesuai ayat, ada
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MP3 Kidung Jemaat, dll - dll (saking lengkapnya). Pokoknya TeOPe BeGeTe eSKaeL ...
two thumbs up buat Tim SABDA yang sudah bekerja keras untuk Tuhan.
Pada pertemuan tersebut juga dibagikan CD MP3 Alkitab dalam berbagai bahasa
(Indonesia, Jawa, Sunda, Aceh, Nias, Madura, Malay, Mandarin, Inggris, Yunani, dll.).
Mudah-mudahan ada beberapa bahasa lain yang nanti akan menyusul, kata bu Yulia.
Kita juga mendapat buku Perjanjian Baru Versi Mudah Dibaca. Semuanya FOC (Free of
Charge) alias gratis!
Ada hamba Tuhan, namanya Pak Andreas yang melayani di Hong Kong, Taiwan, dan
sekitarnya. Beliau menceritakan pelayanannya untuk orang Indonesia di sana, dan
tentu banyak terbantu dengan adanya Alkitab MP3 dalam bahasa Indonesia maupun
bahasa daerah. Bu Yulia juga sharing bagaimana CD-CD Alkitab Audio ini telah menjadi
berkat, termasuk di daerah yang sulit dimasuki Alkitab. CD-CD ini juga berguna untuk
pelayanan pasien di rumah sakit yang harus beristirahat dan tidak boleh membaca;
mereka bisa mendengarkan Alkitab MP3. Pelayanan untuk para lansia, para tuna netra,
dan mereka yang masih buta huruf juga sangat dibantu dengan keberadaan Alkitab
MP3 ini.
Terima kasih banyak YLSA untuk semua pelayanannya bagi kemuliaan nama Tuhan
Yesus. (Tengkiu juga untuk mie & teh hangat-nya dari Ibu Gina ...)
Kami, yang sekarang memiliki software Alkitab SABDA versi 4 maupun CD-CD Alkitab
MP3, didorong untuk membagikannya ke semua orang dengan FoC (Free of Charge),
seperti semboyan YLSA: "Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu
berikanlah pula dengan cuma-cuma" (Matius 10:8). . Menurut bu Yulia pelayanan kita
dibatasi tempat dan waktu, tapi CD Alkitab dan CD SABDA bisa dipakai Tuhan untuk
pergi ke mana saja dan kita tidak perlu membelanya, karena Alkitab akan membela DiriNya sendiri.
Demikian sekilas info, silakan teman-teman yang lain bisa menambahkan
pengalamannya di Istana Kana kemarin malam.
GBU
Indriatmo
Software Alkitab SABDA versi 4 bisa Anda unduh dari:
==> < http://www.sabda.net >
Sedangkan, situs ALKITAB SABDA online bisa Anda akses lewat:
==> < http://alkitab.sabda.org >
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Juli 2010.
A. Sumbangan
GKI Magelang (BCA)

1.800.000,00 02/06/10

Indriana Chandrana (BCA)

1.000.000,00 03/06/10

Samuel Franklyn (BCA)

250.000,00 03/06/10

Natanael Eko Kurnia (BCA)

100.000,00 03/06/10

Widya Kristiani (BCA)

500.000,00 07/06/10

Yessie Dana (BCA)

500.000,00 07/06/10

Lukas Haridjaja (BCA)

500.000,00 14/06/10

Gunawan & Kristina (BCA)

2.000.000,00 14/06/10

YSKI Salatiga (BCA)

1.750.000,00 14/06/10

TELAGA (BCA)

500.000,00 21/06/10

Ignatius Priyoto (BCA)

2.000.000,00 21/06/10

Budiharto Sanusi (BCA)

100.001,00 21/06/10

Lukas Haridjaja (BCA)

1.000.000,00 21/06/10

Oneway SMA Indonesia (BCA)

1.000.000,00 24/06/10

Gaby & Dennis (BCA)

1.000.000,00 24/06/10

Wiseno Adi (BCA)

300.000,00 24/06/10

Yayasan Gloria (BCA)

250.000,00 24/06/10

Edward B. Sinuhaji (BCA)

100.000,00 25/06/10

Mickey Felder (BCA)

100.000,00 28/06/10

Cahyadi Wanaharja (BCA)

50.000,00 29/06/10

Tantri Fennywati (BCA)

1.000.000,00 29/06/10

Suwito (BCA)

300.000,00 30/06/10

Sumbangan lain-lain

418.138,00

Bunga Bank

43.627,00
___________

Total Sumbangan

Rp

16.561.766,00

B. Pengeluaran
Administrasi

351.800,00

Kas kecil

200.000,00

Telepon, listrik, dll.
Perawatan komputer

1.928.100,00
261.500,00
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Perpustakaan

1.226.400,00

CD (duplikat CD)

4.927.800,00

Pengiriman pos, paket, dll.
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255.000,00

Bank

23.419,00

Kepegawaian

22.920.000,00

Seminar (Yogya & Salatiga)

327.500,00

Konsumsi staf

1.432.500,00

Kontrak rumah staf

19.000.000,00
___________

Total Pengeluaran

Rp

52.854.019,00

Ucapan Terima Kasih
Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini. Mengucap syukur untuk
para Sahabat dan Pendukung YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi dalam
pelayanan yang kami lakukan. Kami ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya,
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

Stop Press
SITUS I-HUMOR Situs i-Humor (internet Humor) adalah situs Kristen berbahasa
Indonesia yang menampilkan humor dan anekdot yang menggelitik, namun tetap bersih
dari unsur porno atau SARA. Situs yang humor-humornya juga bisa didapatkan dengan
berlangganan publikasi e-Humor ini menarik, karena di bawah setiap humor, ada tautan
(link) ayat Alkitab yang berkaitan dengan humor tersebut. Sehingga, kita tidak hanya
menikmati humornya, namun juga bisa merenungkan Firman Tuhan. Bagi yang ingin
melihat arsip humor yang lalu, klik saja bagian Indeks dan telusuri humor-humor
terdahulu yang dibagi dalam dua jenis kategori: menurut urutan kitab dalam Alkitab atau
menurut judul abjadnya. Tersedia juga sistem pencarian berdasar kata atau berdasar
pasal Alkitab. Simak pula artikel-artikel tentang humor di menu Artikel. Bagi mereka
yang mempunyai bahan humor yang memenuhi syarat, bisa juga mengirimkannya
langsung ke formulir yang terdapat di bagian kanan.
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Kunjungi segera situs yang dibuat oleh Yayasan Lembaga Sabda (YLSA) ini di:
==> http://humor.sabda.org
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BeritaYLSA 60/September/2010
Dari YLSA

Salam sejahtera,
Salah satu kelebihan pelayanan Yayasan Lembaga SABDA (YLSA) adalah perhatian
pada stafnya, khususnya bagaimana meningkatkan kerohanian, pengetahuan,
kemampuan, dan keterampilan mereka. Berbagai usaha dilakukan, misalnya
memberikan orientasi ketika pertama kali masuk di tempat kerja, memberikan pelatihanpelatihan keterampilan, khususnya jika ada teknologi baru di dunia internet, dan yang
tidak kalah pentingnya adalah memberikan waktu PA pagi dan pelatihan kerohanian
supaya setiap staf memiliki kerinduan untuk bertumbuh dalam Tuhan.
Karena itu, ada waktu-waktu khusus yang disediakan, yaitu pada hari Senin (pk. 07.4509.00), Selasa-Kamis (pk. 08.00-09.00), dan Jumat (pk. 11.00-13.00), ketika semua staf
berkumpul untuk bersekutu dan belajar bersama. Selain itu YLSA juga menyediakan
perpustakaan lengkap yang dapat diakses dengan sangat mudah oleh para staf. Hampir
pada setiap kesempatan ada buku-buku baru yang dibeli untuk menambah koleksi buku
yang sudah ada. Itu pun masih dirasa belum cukup, sehingga kadang YLSA juga
mengutus stafnya untuk mengikuti pelatihan atau seminar di luar kantor, baik di dalam
kota bahkan sampai ke luar kota.
Mengapa YLSA memberikan perhatian istimewa bagi pertumbuhan stafnya? Bagi
YLSA, staf adalah aset utama yang Tuhan percayakan pada yayasan. Tanpa mereka
tidak ada pelayanan yang bisa dihasilkan. Komitmen dan kesungguhan hati mereka
dalam melayani serta kemampuan yang mereka miliki adalah kunci kesuksesan dari
pelayanan ini. Karena itu yayasan tidak hanya berhak menggunakan pikiran dan tenaga
mereka, tapi juga berkewajiban memelihara dan mengembangkannya. Setiap staf yang
sekarang maupun yang dulu pernah bekerja di YLSA akan merasakan bahwa
kerohanian, keterampilan, dan pengetahuan mereka bertambah lebih dari sebelumnya.
Kami berharap hal ini dapat menjadi komitmen YLSA sampai pada masa yang akan
datang.
Pelatihan-pelatihan di dalam kantor memang seringkali saya yang memimpin, tapi tidak
tertutup kesempatan bagi staf lain untuk bergantian memimpinnya. Salah satu
contohnya adalah melalui acara 'info buku'. Ketika jadwal itu tiba, secara bergiliran
setiap staf diminta untuk membagikan apa yang didapat dari buku yang dibacanya.
Dengan demikian setiap staf dipacu untuk selalu meningkatkan diri dengan membaca
buku-buku yang berguna. Khusus untuk staf Divisi Publikasi, mereka juga memiliki hari
pelatihan khusus, yaitu hari Kamis (pk. 11.30-12.00). Pelatihan ini adalah khusus
seputar dunia penulisan dan dipimpin oleh staf secara bergiliran, atau pada saat-saat
tertentu memanggil pembicara dari luar.
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Silakan berkunjung ke < http://blog.sabda.org >, karena di dalamnya para Sahabat dan
Pendukung YLSA dapat membaca blog-blog yang berisi banyak cerita dari staf YLSA
tentang pelatihan-pelatihan yang mereka dapatkan.

Khusus pada edisi Agustus 2010 ini, Berita YLSA kebetulan akan menampilkan
beberapa blog staf yang membagikan tentang pengalaman mereka mengikuti pelatihan
teologia di Pacet, Mojokerto, pada bulan Agustus yang lalu.
Tidak lupa, kami juga memohon dukungan doa para Sahabat dan Pendukung YLSA
untuk rencana-rencana yang akan YLSA kerjakan selama bulan Oktober nanti. Untuk
dukungannya ini kami sungguh berterima kasih.
Terpujilah nama Tuhan selalu.
In Christ,
Yulia Oeniyati
Pimpinan YLSA
< yulia(at)in-christ.net >
< http://blog.sabda.org >
< http://fb.sabda.org/ylsa >
Sumber: Blog SABDA URL: http://blog.sabda.org/2010/10/09/
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Berita YLSA
Divisi HRD (Personalia)

1. Judul Blog: Saya Juga Magang di YLSA (Oleh: Budi Ryanto)
...
Menurut pendapat saya, YLSA adalah sebuah yayasan yang benar-benar dipakai
Tuhan secara luar biasa. YLSA selalu rindu melayani Tuhan dengan sepenuh
hati dan selalu ingin menciptakan hal-hal baru dalam dunia kekristenan. Saya
terus mendukung dalam doa, agar YLSA semakin berkembang dan Tuhan selalu
memberkati.
...
Baca selengkapnya tulisan Budi:
==> http://blog.sabda.org/2010/09/13/
2. Judul Blog: Kuliah Sembari Bekerja di YLSA (Oleh: Ami)
...
Nah, walaupun sudah kuliah, saya tetap menjadi staf di YLSA lho ^^ -- staf paruh
waktu, lebih tepatnya :) Saya kuliah dari pagi sampai sekitar pukul 13.00,
kemudian saya lanjutkan untuk bekerja. Capekkah? Kadang iya. Tapi saya tidak
mempermasalahkannya. Saya bersyukur masih bisa menimba ilmu di jenjang
yang lebih tinggi. Saya lebih bersyukur lagi karena masih diperbolehkan untuk
menambah pengalaman di kantor ini. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu :)
...
Baca selengkapnya tulisan Ami:
==> http://blog.sabda.org/2010/09/25/
3. Staf YLSA Ikut Kuliah Pdt. Joseph Tong (Oleh: Desi Rianto)
Ada banyak hal yang saya dapatkan setelah menyelesaikan setiap sesi yang
dipaparkan oleh pembimbing perkuliahan ini. Khususnya mengenai isu-isu
teologi yang sekarang sedang populer dan beberapa pertanyaan klasik
mengenai iman Kristen yang diajukan oleh mahasiswa/i. Semoga pengetahuan
ini dapat semakin mempertajam wawasan ranah teologi yang saya miliki dan
mendapat contoh nyata untuk lebih memahaminya. Selama kuliah tidak jarang
saya merasa ketinggalan dalam mencatat karena mendengar istilah-istilah yang
asing di telinga saya (bahasa filsafat).
...
Baca selengkapnya tulisan Rian:
==> http://blog.sabda.org/2010/09/26/
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Pada hari pertama, saya pribadi merasa belum bisa mengikuti kuliah dengan
lancar (masih perlu pemanasan), namun pada hari kedua dan selanjutnya,
sedikit demi sedikit saya bisa mengikuti materi kuliah dengan lebih baik, meski
tidak sepenuhnya bisa saya pahami. Hal penting yang saya pelajari adalah
bagaimana segala sesuatu harus dikembalikan kepada firman Tuhan sebagai
dasar dari segala sesuatu. Dasar teologia, gereja, penginjilan, dan hidup orang
Kristen yang benar adalah dengan menempatkan firman Tuhan di posisi utama.
...
Baca selengkapnya tulisan Santi:
==> http://blog.sabda.org/2010/09/27/
5. Kesempatan Belajar Teologia (Oleh: Novita Yuniarti)
Pada sesi pertama, aku sempat agak bingung, tetapi dengan berjalannya waktu,
aku bisa mengikuti kuliah ini dengan baik. Pak Joseph Tong membawakan kuliah
ini dengan sangat sistematis, tidak berputar-putar, sehingga memudahkanku
untuk menerimanya. Tidak semua materi bisa aku mengerti dengan baik.
Menurut Pak Tong, banyak pemahaman teologia peserta yang kacau, namun
beliau tetap mengajar dengan sabar dan tidak merendahkan atau meremehkan
kami. Beliau mengajar dengan porsi yang biasa beliau sampaikan untuk
mahasiswa S3. Beliau juga menjawab semua pertanyaan yang diajukan peserta
dengan sistematis. Melalui kuliah ini, saya belajar pentingnya orang Kristen
memperlengkapi diri dengan pengajaran yang benar -- yaitu berdasarkan pada
kebenaran firman Tuhan. ...
Baca selengkapnya tulisan Novi:
==> http://blog.sabda.org/2010/09/29/
6. Bersama YLSA, Belajar Teologia (Oleh: Dewi Irma Yanti)
Pada tanggal 23 -– 26 Agustus 2010, kami mengikuti perkuliahan yang padat dari
pagi hingga malam. Prof. Joseph Tong, Ph.D., yang menjadi dosen pengajar
kami, lahir di China, dibesarkan di Indonesia dan sudah lama tinggal di Amerika.
Tidak heran apabila bahan kuliah yang kami pakai semuanya dalam bahasa
Inggris. Jadi selain belajar teologi, saya bisa menambah perbendaharaan kamus
kosakata bahasa Inggris saya. Dengan pengetahuan dan pengalaman Pak Tong
yang sangat luas, beliau dapat dengan mudah menjelaskan dan menjabarkan
materi kuliah dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti. Tidak jarang Pak
Tong memberikan banyak cerita sebagai contoh dan di setiap akhir bab selalu
memberikan kesimpulan, sehingga memudahkan kami untuk mengingat inti dari
tiap bab. O ya, materi yang seharusnya untuk 1 semester itu dipadatkan dalam 4
hari, dan jumlah bab yang harus kami pelajari ada 24 bab! Bersyukur, kami
berempat tidak harus mengikuti ujian. ...
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Berita & Pokok Doa
Oktober 2010
Kami sangat membutuhkan dukungan doa Anda, para Sahabat dan Pendukung YLSA
bagi kegiatan-kegiatan bulan Oktober 2010. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih
yang sebanyak-banyaknya
1. Setelah digumulkan dan didoakan selama beberapa tahun terakhir ini, akhirnya
pada September 2010 Tim SABDA mulai mengerjakan proyek Alkitab Mobile
(Alkitab untuk Seluler). Harapan kami dalam waktu dekat YLSA akan
meluncurkan beberapa produk Mobile, seperti situs Alkitab untuk Mobile,
aplikasi-aplikasi Alkitab Mobile, dll..
Pokok doa:
Doakan agar Tuhan menolong Tim SABDA untuk dapat memanfaatkan teknologi
yang tepat secara baik supaya produk Alkitab Mobile ini dapat menjadi berkat
besar bagi masyarakat Kristen secara umum.
2. Pada tanggal 20 -- 23 September 2010 pimpinan YLSA memenuhi undangan
untuk menghadiri acara Konsultasi Nasional di Jakarta. Pada kesempatan itu,
telah dibagi-bagikan CD-CD Alkitab audio dalam berbagai bahasa kepada para
pembicara dan pemimpin yayasan/universitas/sinode gereja yang hadir sebagai
peserta.
Pokok doa:
Doakan agar Tuhan memakai CD-CD Alkitab Audio tersebut untuk menjadi
Kabar Baik bagi jemaat-jemaat Tuhan yang membutuhkan dan biarlah Kabar
Baik semakin tersebar ke seantero Nusantara.
3. Puji Tuhan pada bulan September 2010 ini YLSA dengan dukungan para donatur
dapat membeli sebuah server baru. Server ini akan menggantikan server
SABDA.org yang lama. Pada bulan Oktober ini Tim Infrastruktur dan Tim Web
akan melakukan perpindahan data dari server lama ke server yang baru.
Pokok doa:
Mohon dukungan doanya agar dalam proses perpindahan ke server baru ini
semua proses dapat berjalan lancar sesuai dengan yang diharapkan.
4. Puji Tuhan! Proses upgrade situs e-MISI telah selesai. Untuk bulan Oktober ini,
Tim Web akan berkonsentrasi untuk upgrade situs-situs Drupal lain milik YLSA.
Situs yang dijadwalkan untuk upgrade pada bulan Oktober ini adalah adalah
situs TELAGA dan Natal.
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Pokok doa:
Beryukur untuk penyelesaian situs e-MISI, biarlah Tuhan memakai situs ini untuk
memperlengkapi mereka yang sedang melaksanakan Amanat Agung-Nya.
Doakan terus agar hikmat dan tuntunan Tuhan menyertai Tim Web sehingga
pekerjaan upgrade selanjutnya bisa berjalan lancar.
5. Kelas diskusi Natal periode November 2010 masih dibuka. Doakan agar melalui
kelas diskusi ini banyak anak-anak Tuhan semakin memahami makna kelahiran
Yesus. Untuk mendaftarkan diri, silakan menghubungi:
==> < kusuma(at)in-christ >
==> http://www.pesta.org
Pokok doa:
Doakan untuk para calon peserta yang sudah mendaftar, kiranya Tuhan
menolong mereka dalam menyelesaikan tugas dengan cepat dan mendapat
berkat berlimpah dari peserta diskusi yang lain.
o

YLSA masih kekurangan editor dan penerjemah purna waktu untuk

bisa bekerja sebagai staf tetap di kantor YLSA di Solo.
Anda dapat membaca persyaratan lowongan di alamat URL di bawah ini. Anda
juga diundang untuk mengirimkan lowongan ini kepada teman-teman Anda.
==> http://ylsa.org/lowongan
Pokok doa:
Doakan agar Tuhan mengirim lebih banyak pekerja yang Tuhan kehendaki untuk
bekerja di ladang YLSA.
o

Pelayanan yang Tuhan percayakan kepada YLSA semakin bertambah.

Bidang-bidang pelayanan yang baru tersebut terus membutuhkan staf-staf yang
baru. Seiring dengan bertambahnya jumlah staf, ruangan kantor yang ada saat
ini dirasa kurang memadai. Sehubungan dengan hal itu, saat ini YLSA sedang
mencari cara untuk memperluas bangunan kantor.
Pokok doa:
Doakan agar Tuhan boleh menyatakan kehendak-Nya untuk rencana YLSA
memperluas bangunan kantor. Doakan supaya apa pun keputusan yang dibuat
hanya berasal dari-Nya.
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Surat Anda
BUKU TAMU SITUS-SITUS YLSA
http://www.sabda.org/buku_tamu

Ketika situs-situs YLSA dibuat, masing-masing situs selalu dilengkapi dengan Buku
Tamu. Tujuannya adalah agar para pengunjung, setelah berselancar di situs-situs
YLSA, dapat menuliskan kesan dan pesannya untuk bisa dibaca baik oleh staf YLSA
maupun para pengunjung yang lain.
Saat ini jumlah situs-situs YLSA cukup banyak (lebih dari 40 buah) karena itu Buku
Tamu yang ada sudah padat dengan kesan dan pesan para pengunjung. Pada
kesempatan kali ini ijinkan kami menampilkan sebagian kecil dari isi Buku Tamu
tersebut sebagai apresiasi kami kepada para pengunjung yang telah bersedia
membagikan kesan dan pesannya.
1. Nama: Adi Suryanto (Buku Tamu SABDA.org)
"Bersyukur sekali saya kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menaruh kebaikan-Nya
dalam hati pengelola situs ini. Kiranya IA juga akan memberikan lebih lagi segala
hikmat dan kebijaksanaan agar mereka bergiat melebarkan Kerajaan Allah melalui
pemberitaan kebenaran tentang firman-Nya. Tuhan memberkati kita sekalian."
2. Nama: Agustyna (Buku Tamu YLSA.org)
"Terima kasih buat SABDA. Lewat web ini saya diberkati. Semoga bisa mengirimkan
artikel-artikel yang baru ke email saya. Thanks & GBU. Salam dalam Yesus Kristus,
Tyna."
3. Nama: Aries Gunawan (Buku Tamu SABDA.org)
"Shalom Redaksi SABDA.org, saya merasa diberkati oleh situs ini. Semoga para staf
dan karyawan yang telibat dalam penyusunan artikel dan saat teduh sesuai dengan
firman Tuhan diberkati berlimpah-limpah; diberi kesehatan dan kekuatan dalam
melakukan pekerjaan TUHAN. Maju terus, biarlah segala kemuliaan, pujian dan hormat
hanya bagi YESUS KRISTUS! .....dan banyak jiwa dimenangkan bagi KRISTUS melalui
situs ini, TUHAN memberkati."
4. Nama: Eddy Lisapaly (Buku Tamu DOA.sabda.org)
"Terima kasih BAPA, karena aku sudah ketemu dengan situs e-Doa untuk info tentang
apa yang harus kami doakan. Diberkatilah situs e-Doa ini. Amin."
5. Nama: Greace Sarongallo (Buku Tamu SABDA.org)
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"Shaloom redaksi SABDA.org. Mengucap syukur sekali dengan adanya situs ini... Saya
merasa sangat terberkati! Begitu juga saat saya hendak sedikit belajar lebih dalam
tentang Alkitab... Semoga ke depan situs ini semakin menjadi berkat bagi banyak orang
untuk kemuliaan TUHAN YESUS KRISTUS. Dan semoga segenap staf dan pihak yang
terlibat dalam situs ini juga diberkati dalam pelayanan, kesehatan, keluarga, dan
pekerjaan masing-masing. AMIN. TUHAN YESUS memberkati :)"
6. Nama: Heru Santoso (Buku Tamu SABDA.org)
"Terima kasih untuk pelayanan Anda. Saya bermukin di Amerika Serikat dan sudah
lama tidak membaca Santapan Harian karena sulit mendapatkannya di sini. Saya pakai
bahan renungan terbitan Amerika. Tapi saat ini saya sedang travel bisnis ke Thailand
dan tidak bawa bahan renungan tersebut. Saya temukan website Anda dan
membacanya tiap hari. Saya bisa merasakan kesegaran rohani lagi seperti pada waktu
dulu."
7. Nama: Josep Johanes Ardamis (Buku Tamu DOA.sabda.org)
"Puji dan syukur padamu ya BAPA di sorga, saya sangat senang dan bangga dengan
adanya situs seperti ini. Kami dapat berbagi satu sama lain dan juga kami bisa
memahami serta mendalami dan mengetahui bagaimana cara hidup di dalam dan
bersama Kristus."
8. Nama: Lisdha (Buku Tamu PEPAK.sabda.org)
"Saya baru saja mulai ikut mengajar di sekolah minggu GKI Bajem Berastagi Sumut.
Saya bersyukur 'dipertemukan' dengan situs ini. Sangat bermanfaat di tengah
keterbatasan pelayanan sekolah minggu, baik dalam hal bahan mengajar maupun
kualitas sumber daya manusia. Tuhan memberkati pelayanan ini. Amin."
9. Nama: Maria Margaretha Sutarmiyati (Buku Tamu SABDA.org)
"Puji syukur kepada Yesus sang Juru Selamat. Di tengah kegersangan hidup, hadirlah
situs yang sangat membatu untuk proses pendewasaan diri. Trims untuk team SABDA."
10. Nama: Robert Simorangkir (Buku Tamu SEJARAH.sabda.org)
"Tidak ada kata terlambat bagi siapa saja untuk menikmati kemudahan informasi dan
teknologi, mengenal kekayaan seni dan kreativitas Allah, hikmat pemberian Tuhan kita
yakni Yesus Kristus kepada manusia, teristimewa untuk situs SABDA. Terima kasih
saya ikut menerima berkat tersebut. HALELUYA!!"
11. Nama: Rimson M.T. Simarmata (Buku Tamu YLSA.org)
"Luar biasa, sangat membantu saya untuk lebih mengenal Tuhan kita Yesus Kristus."

80

12. Nama: Sien Hien (Buku Tamu KESAKSIAN.sabda.org)

Berita YLSA 2010

"Terima kasih Bapa, banyak hal di dalam situs ini yang memberkati, dan atas kasih-Nya
saya boleh membaca kesaksian-kesaksian anak-anak-Mu di website ini. Terima kasih
JBU."
13. Nama: Seniwati (Buku Tamu KONSELING.sabda.org)
"Jangan pernah berakhir..... Itu adalah harapan saya, agar semakin banyak orang yang
mau membangun dirinya sendiri atau untuk sarana membangun orang lain..."
14. Nama: Theoimka (Buku Tamu KESAKSIAN.sabda.org)
"Situs ini sungguh memberikan berkat bagi saya, banyak sekali kesaksian yang
membangun iman saya. Maju terus dalam Tuhan dan jangan pernah kendor imanmu
dalam melayani-Nya. GBU."
15. Nama: Triono (Buku Tamu DOA.sabda.org)
"Saya sangat berterima kasih dan mengucap syukur, dengan adanya situs ini, setiap
saat ada waktu saya bisa membaca, belajar tentang Alkitab dan mengenal Allah lebih
dekat, yang selama ini tidak mungkin saya lakukan di rumah di tengah keluaga saya,
karena kondisi. Tapi saya tetap bisa menyapa Tuhan dan mengenal-Nya. Haleluya."
Dari Redaksi:
Kami mengucapkan banyak terima kasih banyak untuk para pengunjung situs yang
telah mengirimkan kesan dan pesannya. Kami sungguh dikuatkan dan semakin
bersemangat untuk melayani Tuhan. To God be the glory!
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Agustus 2010.
A. Sumbangan
G.E. Purnomo Adjisa

Rp

207.107,00 02/08/10

Wulung Indrajaya

Rp

50.000,00 02/08/10

Roy F. Posumah

Rp

554.712,00 02/08/10

NN, Jakarta

Rp 2.000.000,00 03/08/10

Lukas Haridjaja

Rp

500.000,00 03/08/10

Grace Emilia

Rp

250.000,00 03/08/10

TELAGA

Rp

500.000,00 06/08/10

Herman

Rp

25.000,00 09/08/10

Hari Kristiadi, Yogyakarta Rp

100.000,00 10/08/10

NN

Rp 1.000.000,00 11/08/10

Budi, USA

Rp 1.500.000,00 11/08/10

Harjanto

Rp

100.000,00 12/08/10

Budiharto Sanusi

Rp

100.001,00 16/08/10

William Suhartono

Rp

500.000,00 18/08/10

Wiseno Adi Purnomo

Rp

400.000,00 20/08/10

Yayasan Setia Bakti

Rp 22.400.000,00 23/08/10

Yayasan Gloria

Rp

NN

Rp 13.135.000,00 24/08/10

Indriana Chandrana

Rp 1.000.000,00 25/08/10

Edward B. Sinuhaji

Rp

100.000,00 26/08/10

Mickey Felder

Rp

100.000,00 30/08/10

Bintang Lydia P. S.

Rp

195.000,00 31/08/10

NN

Rp

540.000,00 31/08/10

Grand Perma

Rp

100.000,00 31/08/10

Sumbangan lain-lain

Rp

176.000,00

Bunga bank

Rp

31.127,00

250.000,00 24/08/10

___________
Total Sumbangan

Rp 45.813.947,00

B. Pengeluaran
Administrasi

Rp

966.800,00

Telp, listrik, dll.

Rp 2.024.300,00
82

Hardware komputer

Rp

Domain baru

Rp 15.000.000,00

Buku perpustakaan

Rp

CD (Duplikat CD)

Rp 45.340.700,00

Pengiriman pos, paket, dll. Rp

105.000,00
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223.000,00
108.500,00

Kepegawaian

Rp 24.545.000,00

Perjalanan ke Pacet

Rp

681.800,00

Kas kecil

Rp

100.000,00

Konsumsi staf

Rp

729.700,00

Admin bank

Rp

15.076,00

Lain-lain (pasir, cat, semen) Rp 1.076.000,00
___________
Total Pengeluaran

Rp 90.915.876,00

Ucapan Terima Kasih
Kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena telah memelihara YLSA melalui
tangan para Sahabat dan Pendukung YLSA. Kiranya berkat yang Anda salurkan
kepada YLSA ini semakin berlipat ganda di tangan Tuhan.
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

Stop Press
SITUS ALKITAB SABDA
Apakah Anda membutuhkan bahan-bahan biblika agar Anda dapat menggali ayat-ayat
firman Tuhan dengan teliti dan mendalam? Apakah Anda ingin dapat mempersiapkan
renungan, khotbah, atau pendalaman Alkitab secara bertanggung jawab, namun tidak
memiliki bahan-bahan dan alat-alat biblika yang lengkap?
Mempelajari Alkitab adalah tanggung jawab setiap orang percaya. Jadi, sudah saatnya
kita meninggalkan alasan-alasan untuk tidak melakukannya. Yayasan Lembaga SABDA
< http://www.ylsa.org > memberikan kabar gembira bagi Anda!
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Telah hadir, SABDA Alkitab, sebuah situs Alkitab multiversi dan multibahasa yang berisi
bahan-bahan biblika seperti Tafsiran Alkitab, Catatan Kaki, Referensi Silang, Kamus
Alkitab, dan Sistem Studi Peta. Tidak hanya itu, terdapat pula bahan-bahan pendukung
lain seperti Sistem Studi Kata, Biblical Arts (karya seni yang berhubungan dengan
Alkitab), Hymns (lagu-lagu himne), Artikel Teologi, Ilustrasi Khotbah, Alkitab Audio, dan
sebagainya. Keseluruhan bahan tersebut telah dirancang sedemikian rupa sehingga
dapat terintegrasi dalam sebuah sistem komputasi biblika (biblical computation system)
dan menjadi alat bantu yang luar biasa untuk mempelajari dan mendalami Alkitab
secara bertanggung jawab.
Sampaikan pula kabar gembira ini kepada rekan-rekan Anda!
==> http://alkitab.sabda.org
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Dari YLSA
Salam sejahtera,
Tahun 2010 ini YLSA genap berusia 16 tahun. Kami sungguh bersyukur atas
penyertaan Tuhan sepanjang tahun-tahun ini. Kalau merenungkan seluruh perjalanan
hidup YLSA maka tidak ada kata lain kecuali rasa takjub bahwa "Tuhan itu baik". Untuk
mengingatnya, maka setiap tanggal 1 Oktober kami merayakan ulang tahun YLSA.
Mengapa 1 Oktober? Apa saja yang dilakukan staf YLSA pada 1 Oktober? Silakan
berkunjung ke Blog SABDA di: < http://blog.sabda.org/2010/10/13/ > untuk membaca
kisah lengkapnya.
Kepada para Sahabat dan Pendukung YLSA yang telah memberikan ucapan selamat
ulang tahun untuk YLSA, kami mengucapkan banyak terima kasih, terutama untuk doadoanya bagi pelayanan YLSA. Biarlah pelayanan kita bersama ini dapat menjadi baubauan harum bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami rindu Tuhan terus memakai YLSA
untuk menjadi alat-Nya yang berguna. Sekali lagi, terima kasih untuk doa-doanya.
Berikut adalah salah satu ayat yang kami baca pada perayaan ulang tahun YLSA:
"Bukankah telah Kuperintahkan kepadamu: kuatkan dan teguhkanlah hatimu?
Janganlah kecut dan tawar hati, sebab TUHAN, Allahmu, menyertai engkau, ke
manapun engkau pergi." (Yosua 1:9)
Ayat ini menjadi pegangan kami ketika akan melangkahkan kaki di tahun-tahun
mendatang. Kami yakin tantangan akan semakin besar, tapi kami lebih percaya lagi
bahwa tangan Tuhan pasti lebih kuat dari semua tantangan yang akan kami hadapi.
Praise the Lord always!
In Christ,
Yulia Oeniyati
Pimpinan YLSA
< yulia(at)in-christ.net >
http://blog.sabda.org
http://fb.sabda.org/ylsa
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Blog YLSA

1. Judul Blog: Ulang Tahun YLSA ke-16 (Oleh: Melina Martha)
...
Khusus pada 1 Oktober 2010 kemarin, kita tidak melakukan kerja bakti. Kenapa?
Saat itu kita sedang sibuk dengan beberapa hal sehingga kelihatannya waktunya
kurang tepat. Tapi bukannya ditiadakan, hanya ditunda saja. Mudah-mudahan
akhir bulan Oktober ini kita bisa lakukan acara bersih-bersih. Tapi tanggal 1
Oktober tetap kita sisihkan sebagai hari khusus sehingga kita mengisinya juga
dengan acara khusus. Acara diawali dengan kebaktian. Setelah itu ada evaluasi
pencapaian kerja dan mapping tugas staf di masing-masing divisi, lalu ada juga
sharing dari staf. Selain makan-makan, acara paling seru adalah talent show dari
staf dan permainan. He he he … , menurutku kali ini lebih seperti retret, atau
malah lebih mirip raker? …aku sendiri bingung.
...
Baca selengkapnya tulisan Elly:
==> http://blog.sabda.org/2010/10/13/
2. Judul Blog: PA Metode Studi Kata (Oleh: Billy Wagey)
...
Metode Studi Kata memungkinkan kita menggali suatu kata dengan dalam,
karena kita bisa melihat penggunaan konsep kata tersebut dalam versi-versi
Alkitab yang lain. Kita semakin diperkaya penggalian dengan melihat kata
tersebut dalam bahasa lain, terutama dari bahasa asli Alkitab yaitu Ibrani
ataupun Yunani. Metode ini juga memungkinkan kita mengetahui latar belakang
dan konsep penggunaan kata tersebut dalam Alkitab.
...
Baca selengkapnya tulisan Billy:
==> http://blog.sabda.org/2010/10/25/
3. Judul Blog: Menghafal Ayat: Latihan Dasar Menjadi Prajurit Kristus (Oleh: Sri
Setyawati)
...
Menurut saya, menghafal ayat itu sangat penting untuk menunjang kehidupan
kekristenan, karena itu saya sedih ketika menyadari bahwa saat ini saya masih
miskin dengan ayat hafalan. Syukur beribu syukur — bagai gayung bersambut —
kesempatan yang saya harapkan tiba juga! Puji Tuhan, pada saat PD
(Persekutuan Doa) hari Senin, 17 September 2010 di kantor YLSA, Ibu Yulia
mengumumkan bahwa kantor akan mencanangkan program menghafal ayat
dengan memakai buku “Topical Memory System”, yang diterbitkan oleh The
Navigators, Singapura. Alangkah tepatnya, karena melalui program menghafal
86

Berita YLSA 2010

ayat ini, akan ada 60 ayat yang harus dihafalkan. Enam puluh ayat tersebut
dibagi dalam 5 seri dan tiap seri ada 6 tema dan tiap tema memiliki 2 ayat.
Dengan demikian setiap seri ada 12 ayat yang harus dihafalkan.
...
Baca selengkapnya tulisan Setya:
==>http://blog.sabda.org/2010/10/27/
4. Judul Blog: Persekutuan Staf YLSA di Rumahku (Oleh: Lani Mulati)

...
Tanggal 8 September 2010 pukul 05.00 sore, teman-teman mulai berdatangan di
rumahku. Bagiku ini hal yang baru jadi agak kikuk. Maklum aku bukan orang
yang gampang bergaul dengan banyak orang. Selain teman-teman kantor yang
datang, ada seorang tamu istimewa yang sudah begitu aku kenal tapi sudah
sangat lama tidak bertemu, yaitu Ibu Roslin. Aku perlu cerita sedikit tentang Ibu
Roslin, karena ada riwayatnya yang terkait dengan kantor YLSA.
...
Baca selengkapnya tulisan Anik:
==> http://blog.sabda.org/2010/10/29/

Mengenal YLSA:Divisi Pendidikan (PESTA)
(Pelayanan Elektronik Studi Teologia Awam)
YLSA (Yayasan Lembaga SABDA) dikenal sebagai yayasan yang menyediakan SABDA
Software (CD SABDA) dan sumber bahan-bahan kekristenan yang berkualitas lewat
internet. Walaupun demikian, sebenarnya ada satu lagi bidang pelayanan YLSA yang
telah menjadi berkat bagi banyak orang Kristen, yaitu bidang pendidikan, yang
diwujudkan dalam pelayanan PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam).

Apakah PESTA Itu?
PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam) merupakan perwujudan kerinduan
YLSA untuk mendidik jemaat awam mengenal pemahaman iman Kristen yang
alkitabiah. Sesuai namanya, sejak 2005 PESTA mengadakan kelas teologi maya yang
dikhususkan untuk orang-orang awam. Mereka yang ingin mengikuti kelas-kelas
PESTA diwajibkan terlebih dahulu mengikuti kelas Dasar-Dasar Iman Kristen (DIK),
baru setelah lulus kelas DIK mereka dapat mengikut kelas-kelas lanjutan yang
jumlahnya belasan.

Mengapa Mengadakan PESTA?
Perkembangan teknologi internet sungguh sangat luar biasa. Hal ini merupakan suatu
kesempatan yang sangat berharga untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya,
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termasuk bagi kemajuan pekerjaan Injil. Selain memberikan kemudahan berkomunikasi,
pelayanan melalui media internet juga lebih murah dan dapat menjangkau ladang yang
lebih luas. Dunia pendidikan teologi Kristen untuk orang awam merupakan salah satu
ladang pelayanan yang belum digarap secara maksimal.
Selama ini pendidikan teologi masih menjadi monopoli para calon hamba Tuhan di
sekolah-sekolah teologia. Dengan sarana layanan media internet, kesempatan untuk
melayani masyarakat Kristen awam dengan pendidikan teologi menjadi semakin
terbuka lebar. Dari latar belakang inilah PESTA didirikan dan diselenggarakan.

Apakah Visi dan Misi PESTA?
Dengan dasar keyakinan bahwa orang Kristen awam pun perlu diperlengkapi dengan
pendidikan teologi, visi PESTA adalah bertambahnya orang-orang Kristen awam
Indonesia yang semakin mengerti dan memahami panggilan hidupnya sebagai umat
Allah yang ditempatkan Tuhan dalam dunia pekerjaan mereka masing-masing.
Dengan visi di atas, PESTA ingin menjadi partner gereja dalam menjalankan tugas dan
panggilannya, yaitu membangun jemaat yang dewasa rohani dan misioner di dalam
Tuhan. Misi PESTA adalah:
1. Memberikan pendidikan teologi alkitabiah kepada masyarakat Kristen awam
untuk tujuan pendewasaan iman, sehingga mereka mampu memberikan
pertanggungjawaban atas keyakinan iman yang mereka miliki.
2. Mendorong masyarakat Kristen awam untuk membangun atau mempertajam
pengaruh nilai-nilai Kristen dalam setiap aspek budaya di mana mereka
melibatkan diri sehingga nama Tuhan dimuliakan.
3. Menciptakan situasi yang kondusif untuk belajar dalam kehangatan persekutuan
dengan saudara-saudara seiman dari berbagai tempat dan latar belakang.

Apakah Keistimewaan PESTA?
PESTA memiliki situs yang menyediakan bahan-bahan kursus teologia untuk orang
awam. Siapa pun dapat mengunduh (download) bahan-bahan tersebut "gratis" untuk
mempelajari serta mengerjakannya seorang diri maupun dengan kelompok PA sendiri
(studi independen).
Selain menggunakan bahan-bahan PESTA untuk belajar secara pribadi, jika ada di
antara pengunjung yang ingin belajar bersama-sama rekan lain dengan didampingi oleh
Moderator (sebagai fasilitator), mereka bisa bergabung mengikuti kelas diskusi online
PESTA. Sistem belajar kelas PESTA adalah dengan metode diskusi. Semua peserta
akan didaftarkan dalam sebuah milis atau jaringan sosial lain untuk bisa berdiskusi.
Karena para peserta yang mengikuti setiap kelas diskusi online ini berasal dari berbagai
latar belakang pendidikan dan gereja (denominasi), ditambah lagi anggota kelas-kelas
lanjutan juga belum tentu sama semua, maka setiap peserta dapat saling belajar satu
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sama lain dan diperkaya dengan wawasan yang lebih luas dari teman-teman diskusi
yang berlatar belakang berbeda dalam satu kesatuan tubuh Kristus.

Keistimewaan terbesar kelas PESTA adalah penyelenggaraan kelas-kelas PESTA ini
gratis untuk semua orang yang rindu diperlengkapi menjadi murid Kristus.

Apakah Syarat Untuk Ikut PESTA?
Syarat-syarat untuk bisa ikut bergabung dalam kelas PESTA:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mengisi formulir pendaftaran PESTA
Memiliki akses ke internet (minimal 3x seminggu).
Belum pernah mengikuti pendidikan teologi formal (STT).
Bersedia mengerjakan tugas tertulis yang diberikan.
Harus berpartisipasi dalam diskusi secara aktif dan positif.
Memiliki sikap sportif dan keterbukaan untuk belajar.
Memunyai ketekunan untuk mengikuti kelas sampai akhir.

Bagaimana Cara Mendaftar?
Untuk mendaftar, silakan mengirim surat ke staf admin PESTA:
==> < kusuma(at)in-christ.net > atau
==> < daftar-pesta(at)sabda.org >
Untuk informasi lebih lanjut, silakan berkunjung ke situs PESTA dan membaca blogblog SABDA:
==> http://www.pesta.org
==> http://blog.sabda.org/2009/04/28/
==> http://blog.sabda.org/2009/09/17/
==> http://blog.sabda.org/2009/11/05/

Surat Untuk YLSA
Berikut adalah beberapa surat yang diterima Divisi PESTA yang ingin kami bagikan
kepada Anda. Kiranya melalui surat ini para Sahabat dan Pendukung YLSA dapat
semakin mengenal pelayanan PESTA dan terbeban untuk berdoa bagi para peserta
PESTA.
1. Dari: Vonny Thay
>Dear PESTA,
>Apa kabar? Lama tidak berjumpa di kelas PESTA. Saya hanya ingin
>menyampaikan terima kasih saya untuk pelayanan ibu Yulia dan
>rekan-rekan di PESTA. Akhir-akhir ini saya baru sadar betapa
>kelas PESTA telah banyak membentuk saya, terutama untuk
>pemikiran yang lebih tajam dalam menelaah firman Tuhan. Hal ini
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>diungkapkan oleh teman baik saya. Sebelum saya ikut kelas PESTA,
>saya memang sudah menulis blog. Tapi teman saya bilang, semakin
>lama tulisan saya semakin baik dan tajam. Dia minta saya terus
>belajar di PESTA, ataupun ikut kelas pembinaan lainnya. Hal yang
>serupa diungkapkan oleh rekan sepelayanan saya yang pada hari
>Senin kemarin bertanya tentang beberapa doktrin. Dia bilang
>bisanya kalau dia bertanya ke orang lain, jawabannya
>berputar-putar. Tapi dia bingung mengapa saya memiliki pemikiran
>yang tajam. Saya jawab, saya sudah ikut 6 kelas di PESTA. Lalu
>saya mengajak dia untuk ikut juga.
>
>Sejak 10 tahun yang lalu, saya memang punya impian menjadi
>penulis. Saya rindu tulisan saya bisa memberkati dan
>menyampaikan nilai-nilai kekristenan secara luas melampaui
>dinding-dinding kekristenan. Tekad ini saya sampaikan pada Tuhan
>saat saya ikut retret yang diadakan oleh Pdt. Stephen Tong.
>"Kekristenan seharusnya mewarnai dunia. Apa pun keahlian yang
>kamu miliki, persembahkanlah untuk Tuhan," begitu kalimat yang
>saya ingat. Saya ingin mempersembahkan tulisan saya, entah itu
>berupa buku, novel, film, dll. yang menyiratkan nilai-nilai
>kekristenan.
>
>Puji Tuhan, pada akhirnya impian saya mulai terlihat titik
>terangnya. Dimulai dari kepercayaan yang diberikan oleh Hamba
>Tuhan saya yang meminta saya menulis beberapa renungan untuk
>pemuda di gereja saya pada tahun 2007, lalu artikel saya dimuat
>juga di warta gereja DISCIPLE INFO bulan Januari 09 kemarin.
>Dan kini 1 renungan saya diterima di Renungan Harian (RH) yang
>diterbitkan oleh Yayasan Gloria. Meskipun baru 1 renungan, tapi
>saya sudah senang sekali. Saya semakin yakin, Tuhan memang
>memanggil saya untuk menulis.
>
>Saya sadar saya masih harus banyak belajar. Dan saya bersyukur
>ada Yayasan SABDA yang menyediakan kelas PESTA yang telah saya
>ikuti. Dan itu membentuk saya banyak sekali. Kiranya kesaksian
>ini memacu ibu dan rekan-rekan sekalian yang ada di PESTA untuk
>tetap semangat melayani Tuhan di PESTA. Tuhan memberkati.
>
>Salam hangat,
>Vonny Thay
Redaksi:
To God be the glory! Semangat terus ya, Ibu Vonny.
2. Dari: Alex D. Papay
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>Shalom, PESTA,

>Perkenalkan saya: Ps. Alex D. Papay. Status: pelayan Tuhan. Kami
>salah satu gereja Indonesia di Nederland, mau minta izin untuk
>dapat memakai bahan-bahan pelajaran dari PESTA, bahan yang
>simpel dan berkualitas. Bahan pelajaran ini sangat bermanfaat
>sekali untuk meningkatkan kualitas rohani dari jemaat yang kami
>pimpin. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih.
>
>Tuhan Yesus memberkati.
>ADP
Redaksi:
Tentu kami memberi izin. Silakan mengunduh bahan-bahan PESTA dari situs PESTA.
Biarlah bahan-bahan tersebut dapat menjadi berkat bagi pelayanan Anda.
Masih banyak lagi surat-surat kesaksian lain yang bisa Anda baca, terutama dari para
peserta yang telah bergabung di kelas-kelas diskusi PESTA. Untuk itu, silakan
berkunjung ke alamat berikut dan membaca kesaksian-kesaksian mereka:
==> http://pesta.org/kesaksian

Berita & Pokok Doa
November 2010
Selama bulan November 2010, YLSA memunyai beberapa kegiatan yang
membutuhkan dukungan doa para Sahabat dan Pendukung YLSA.
1. Melihat kebutuhan yang sangat besar untuk YLSA menggarap ladang pelayanan
jaringan sosial internet (blogger, milis, Facebook dan Twitter), maka YLSA
membentuk divisi baru yang disebut: Divisi Komunitas YLSA. Melalui divisi ini
diharapkan YLSA bisa menjadi penyedia sarana bagi tubuh Kristus untuk saling
berinteraksi dan berjejaring bagi kemuliaan nama Tuhan.
Kunjungi situs Indonesian Christian Network:
==> http://in-christ.net
Pokok doa:
Bersyukur dengan lahirnya Divisi Komunitas YLSA yang saat ini dikoordinasi
oleh Sdri. Santi Titik Lestari dan Sdr. Kusuma Negara. Mohon dukungan doanya
agar mereka dapat mengelola semua blog, milis, Facebook, dan Twitter YLSA
dengan baik.
2. Server SABDA.org secara resmi telah pindah ke tempat hosting baru.
Perpindahan dari tempat yang lama telah berhasil dilakukan dengan lancar,
walaupun masih ada pembenahan di sana-sini dan masih terus dipantau.
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Dengan berpindahnya SABDA.org ke server yang baru ini, maka YLSA berharap
pelayanan YLSA bisa semakin berkembang dan pengunjung situs-situs
SABDA.org dapat semakin nyaman berselancar.
Portal pelayanan Kristen Indonesia:
==> http://sabda.org
Pokok doa:
Bersyukur untuk campur tangan Tuhan dalam perpindahan SABDA.org ke server
baru. Tanpa pertolongan-Nya, tidak mungkin semua staf bisa bekerjasama
dengan baik. Doakan agar server baru yang telah Tuhan percayakan pada YLSA
ini bisa digunakan semaksimal mungkin.
3. SABDA Software versi 4 sudah bisa dinikmati oleh para pengguna SABDA
dengan mengunduh starterpack SABDA di situs < http://sabda.net >. Walaupun
demikian, SABDA Software versi 4 ini hingga kini belum bisa dicetak dan
disebarkan dalam bentuk CD ke tempat-tempat yang tidak bisa mengakses
internet. Saat ini tim SABDA masih harus bekerja keras melakukan perombakan
besar modul-modul data SABDA Software. Puji Tuhan meskipun saat ini masih
ada kira-kira 50 modul yang perlu dikerjakan, namun perkembangan ke arah
penyelesaian sudah semakin dekat.
Download SABDA Software versi 4:
==> http://sabda.net
Pokok doa:
Berdoa untuk Tim SABDA agar Tuhan memberikan ketekunan dan semangat
dalam menyelesaikan tugas pengecekan modul-modul SABDA. Kiranya Tuhan
perlengkapi mereka dengan ketelitian dan sukacita dalam menyelesaikan segala
sesuatunya.
o

Sejak Facebook meluncurkan versi baru Facebook Groups (FB Groups), YLSA
telah mengambil inisiatif untuk secepat mungkin memanfaatkan sarana ini untuk
pelayanan kelas diskusi teologia PESTA < http://www.pesta.org >. Puji Tuhan,
setelah mengadakan uji coba, baik dengan staf YLSA maupun dengan beberapa
moderator PESTA, maka kelas FB Groups PESTA sudah dibuka secara resmi
dengan grup pertama yang beranggotakan alumni PESTA melakukan
pembahasan Injil Markus pasal per pasal dengan metode PA Online bersama.

Pokok doa:
Berdoa agar para alumni PESTA yang tergabung dalam grup pembahasan Injil
Markus melalui media Facebook Groups mendapat berkat rohani yang berlimpah
dan semakin mengasihi Tuhan dan firman-Nya.
o

Bersyukur untuk para peserta kelas diskusi PESTA Natal yang sudah terdaftar
dan akan memulai diskusi di bulan November 2010.Bersyukur juga untuk
pendaftaran kelas DIK periode 2011 yang telah dibuka. Biarlah melalui kelas92
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kelas ini semakin banyak orang Kristen yang bisa belajar kebenaran firman
Tuhan.

Situs PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam):
==> http://www.pesta.org
Pokok doa:
Doakan agar proses diskusi di kelas Natal boleh berjalan dengan baik dan para
peserta dapat terlibat aktif dalam setiap diskusi. Doakan juga setiap calon
peserta kelas DIK 2011 agar dapat mengerjakan tugas dengan hikmat Tuhan.
Kiranya mereka dapat mengumpulkan tugas tersebut sesuai batas waktu yang
telah ditentukan.
o

Menjelang tahun 2011, banyak rencana akan dilakukan maupun tugas rutin yang
perlu dikerjakan oleh tim publikasi YLSA. Salah satunya adalah penyusunan
tema tahun 2011 dan menyiapkan publikasi untuk versi mobile.

Lihat daftar publikasi YLSA
==> http://sabda.org/publikasi
Pokok Doa:
Mohon dukungan doanya agar Tuhan memberi hikmat dan pencerahan bagi
setiap pimpinan redaksi publikasi YLSA sehingga mereka dapat menyusun tema
yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan menjadi berkat bagi para
pelanggannya.
o

Beberapa situs YLSA sedang dibuatkan versi mobile-nya agar dapat diakses
lewat ponsel/HP dengan lebih baik. Hal ini dilakukan guna memfasilitasi para
pengunjung SABDA yang datang ke situs-situs SABDA menggunakan telepon
genggam/telepon pintar mereka. Doakan tim web YLSA yang sedang melakukan
uji coba di situs e-Artikel

< http://artikel.sabda.org > dan situs Reformed
< http://reformed.sabda.org > agar dapat membuat tampilan situs-situs YLSA
yang ramah ponsel.
Lihat daftar situs YLSA
==> http://katalog.sabda.org/publikasi
Pokok doa:
Doakan agar Tuhan menolong tim web sehingga dapat membuat tampilan situssitus YLSA yang ramah ponsel sehingga dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak
orang lagi. Kiranya Roh Kudus terus memberikan kekuatan dan kreativitas
sehingga tim web bisa bekerja dengan sebaik-baiknya.
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Beberapa minggu ini kantor YLSA sedang disibukkan dengan renovasi untuk
membuat "septic tank" baru dan rencana pengecatan kembali tembok kantor
supaya lebih bersih.

Pokok doa:
Doakan supaya proses renovasi bisa segera selesai dan kantor YLSA bisa
memiliki "septic tank" yang tidak bermasalah lagi serta tembok yang tidak kotor
lagi.
o

YLSA menyediakan Alkitab Audio dalam berbagai bahasa termasuk berbagai
bahasa-bahasa suku yang ada di Indonesia. Saat ini CD-CD tersebut sedang
didistribusikan di berbagai kota.

Kunjungi situs Download Audio Alkitab SABDA:
==> http://audio.sabda.org
Pokok doa:
Doakan agar pendistribusian Alkitab Audio dapat tepat pada sasaran dan
menjadi berkat bagi pekerjaan penginjilan, khususnya bagi mereka yang belum
mendengar Kabar Keselamatan.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan September 2010.
A. Sumbangan
Lukas Haridjaja

500.000,00 01/09/10

NN

208.109,00 01/09/10

Samuel Franklyn

300.000,00 01/09/10

Bambang Widjaja

50.000,00 02/09/10

Stefanus Suheru

50.000,00 02/09/10

Vonny Tjandra

800.000,00 03/09/10

Grace Emilia

200.000,00 06/09/10

NN

2.000.000,00 06/09/10

Tjakra

5.000.000,00 06/09/10

Djoko Isto & Ernin

2.500.000,00 07/09/10

TELAGA
PT Bank DBS Indonesia

500.000,00 07/09/10
1.803.500,00 07/09/10

Haryono Malang

500.000,00 14/09/10

Budiharto Sanusi

100.001,00 14/09/10

Mariawati

2.000.000,00 14/09/10

Widya Kristiani

500.000,00 16/09/10

Wiseno Adi Purnomo

400.000,00 20/09/10

Erik Honanda

200.000,00 21/09/10

Hendri Susanto

100.000,00 23/09/10

Indriana Chandrana

1.000.000,00 24/09/10

Edward B. Sihuhaji

100.000,00 27/09/10

Ic Henoch Liemanjaya

565.000,00 27/09/10

Gloria

250.000,00 27/09/10

Margiman

1.200.000,00 28/09/10

NN

209.111,00 29/09/10

Mickey Felder

100.000,00 29/09/10

TE (Salatiga)

5.000.000,00 30/09/10

CV

1.000.000,00 30/09/10

Sumbangan lain-lain
Bunga bank

214.000,00
58.484,00
___________
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B. Pengeluaran
Beban admin

182.900,00

Kas kecil

100.000,00

Telepon, listrik, dll.

2.752.700,00

Beban perpustakaan

1.005.000,00

Duplikat CD

1.354.600,00

Pengiriman pos, paket, dll.

522.500,00

Bank

25.360,00

Kepegawaian

23.465.000,00

Konsumsi staf

1.274.900,00

Server

10.000.000,00

Lain-lain

1.182.000,00
___________

Total pengeluaran

Rp

41.864.960,00

Ucapan Terima Kasih
Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan atas pelayanan ini. Kami mengucap syukur
untuk para Sahabat dan Pendukung YLSA yang tergerak untuk berpartisipasi dalam
pelayanan ini. Terima kasih atas dukungannya, 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

Stop Press
PUBLIKASI BERITA PESTA
Pelayanan Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam (PESTA) menerbitkan publikasi
"Berita PESTA" agar para peserta, alumni, dan pendoa PESTA dapat mengikuti beritaberita aktual tentang kegiatan PESTA.
Berita PESTA berisi jadwal dan laporan penyelenggaraan kelas PESTA, selain itu
Berita PESTA juga menghadirkan kesaksian dari peserta kursus PESTA, artikel-artikel,
dan informasi-informasi lain yang dapat memperkaya kehidupan iman Kristen Anda.
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Siapa pun boleh berlangganan Publikasi Berita PESTA. Caranya mudah: kirimkan
alamat email Anda ke alamat di bawah ini, dan kami akan mengirimkan Berita PESTA
sebulan sekali secara gratis ke email Anda.
==> < daftar-pesta(at)sabda.org > [berlangganan] (ganti (at) dengan @)
Kunjungi pula situs PESTA dan situs arsip publikasi PESTA:
==> http://www.pesta.org [situs]
==> http://www.sabda.org/publikasi/berita_pesta/arsip [arsip]
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BeritaYLSA 62/November/2010
Dari YLSA
Salam sejahtera,

Bulan Desember sudah ada di depan mata, hari perayaan kelahiran Kristus sebentar
lagi akan tiba. Jika para Sahabat dan Pendukung YLSA sedang melakukan persiapanpersiapan Natal, kami telah menyiapkan promosi situs Natal yang kami harap dapat
menolong Anda untuk mendapatkan bahan-bahan Natal yang Anda butuhkan.
Melalui Berita YLSA ini kami juga ingin memberikan beberapa laporan kegiatan yang
telah kami lakukan pada bulan November 2010 yang lalu. Harapan kami para Sahabat
dan Pendukung YLSA dapat terus berbeban mendukung setiap kegiatan kami dalam
doa. Dengan demikian kami tahu bahwa kami tidak melakukan pelayanan ini sendiri,
dan kami sungguh dikuatkan bersama para Sahabat dan Pendukung YLSA.
Silakan disimak. Tuhan memberkati.
In Christ,
Yulia Oeniyati
Pimpinan YLSA
< yulia(at)in-christ.net >
< http://blog.sabda.org >
< http://fb.sabda.org/ylsa >
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1. Judul blog: Software SABDA UP or DOWN? (Oleh: Therra Maya)
...
Dengan kerjasama yang luar biasa ini, bahan-bahan baru ditambahkan untuk SABDA,
tapi dengan bertambahnya bahan diperlukan juga sistem penamaan dan pengaturan
yang bagus untuk modul-modul yang ada, agar memudahkan pengguna memakai
Software SABDA. Dengan pemikiran tersebut, mulailah dilakukan perombakan besarbesaran. Kamus-kamus digabungkan menjadi satu "super kamus”, modul-modul diberi
nama sedemikian rupa sehingga jika di-list secara alfabetis, mereka akan berkumpul
jadi satu. Selain itu, sebagai ganti CD, kami membuat Starterpack dan Modulepacks,
supaya lebih mudah untuk dibagikan kepada yang lain atau untuk didownload.
...
Baca selengkapnya tulisan Therra:
==> http://blog.sabda.org/2010/11/05/software-sabda-up-or-down
2. Judul blog: SABDA.org Pindah Rumah (Oleh: Yochan Rayon)
Akhir September sampai Oktober 2010 kemarin, mungkin merupakan saat-saat paling
sibuk bagiku selama di YLSA. Pasalnya, server SABDA.org akan dipindah ke webhost
yang lain dan aku yang diberi mandat untuk bertanggungjawab atas urusan ini. Pikirku
dalam hati, “Duh... apa gue bisa...? Kebayang caranya juga ngga...” Sudah beberapa
tahun aku memang kenal dengan sistem operasi yang digunakan oleh mesin server
yang akan digunakan nanti, tapi hanya sekedarnya. Pengalamanku dalam hal hosting
juga bisa dibilang mendekati nol. Fakta-fakta ini yang memaksaku mengakui, “Apakah
aku akan mampu? Apa aku bisa?” Dalam doaku Tuhan selalu mengingatkan bahwa
tugasku adalah mengerjakan apa yang menjadi bagianku, selanjutnya adalah Tuhan
yang berkarya.
...
Baca selengkapnya tulisan Yochan:
==> http://blog.sabda.org/2010/11/09/sabda-org-pindah-rumah
3. Judul blog: Bekerja dan Melayani di YLSA (Staf Baru) (Oleh: Fitri Nurhana)
"Bekerja dan melayani" adalah dua hal yang aku impikan setahun sebelum aku lulus
dari STT, yang sempat menjadi pergumulan terberat dalam hidupku. Tapi, aku
bersyukur karena ternyata Tuhan menjawab pergumulanku itu. Tuhan menuntunku
untuk melamar ke Yayasan Lembaga SABDA atas rekomendasi Bapak gembala di
mana aku melayani.
...
Baca selengkapnya tulisan Fitri:
==> http://blog.sabda.org/2010/11/19/bekerja-dan-melayani-di-ylsa
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4. Judul blog: SABDA Roadshow di PERKANTAS Solo (Oleh: Hadi Pramono)

Tanggal 16 Oktober 2010 Tim SABDA mendapat kesempatan untuk melakukan
roadshow lagi. Kali ini kami bukan saja memperkenalkan Software SABDA, Alkitab
SABDA, dan CD Alkitab Audio, tapi juga produk terbaru YLSA yaitu Alkitab Mobile. Kali
ini, kami melakukan roadshow di dalam kota, yaitu di Solo. Kami berbagi tugas, dan
terpilih tiga orang untuk memberikan presentasi yaitu Titus, Therra, dan saya. Tapi
anggota tim yang lain, yaitu Billy dan Yochan juga ikut untuk mendampingi. Selain Tim
SABDA, ibu Yulia dan Jesica juga ikut hadir, karena sebenarnya acara ini adalah
undangan PERKANTAS Solo untuk ibu Yulia memberikan training tentang Pengantar
Perjanjian Baru kepada para pemimpin PA PERKANTAS Solo dan sekitarnya.
...
Baca selengkapnya tulisan Hadi:
==> http://blog.sabda.org/2010/11/22/

Rencana & Pokok Doa
Desember 2010
Beberapa kegiatan selama bulan Desember 2010. Mohon dukungan doa dari para
Sahabat dan Pendukung YLSA.
1. Tahun 2011 mendatang adalah tahun yang penuh perubahan untuk Divisi
Publikasi, baik dalam hal format publikasi (disesuaikan untuk format mobile),
restrukturisasi staf redaksi, alur editing, maupun perubahan jadwal terbit, bahkan
juga penggantian Koordinator Divisi Publikasi. Untuk itu, diperlukan persiapan
dan rapat-rapat agar perubahan ini bisa berjalan baik.
Pokok doa:
Mohon dukungan doanya agar Tuhan menolong semua staf Divisi Publikasi
untuk bisa berkerjasama dengan baik dalam perubahan ini. Biarlah hikmat Roh
Kudus menuntun sehingga perubahan ini menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan.
2. Karena semakin banyak orang Kristen mengakses informasi lewat HP/ponsel,
maka YLSA pun rindu agar situs-situs YLSA tersedia dalam versi mobile. Divisi
Web sudah berhasil menyelesaikan 3 situs versi mobile, yaitu situs SABDA
Space, Reformed, dan Artikel. Beberapa situs milik YLSA lainnya akan
menyusul.
==> http://m.sabdaspace.org
==> http://m.reformed.sabda.org
==> http://m.artikel.sabda.org
Pokok doa:
Mohon dukungan doa untuk staf Divisi Web agar Roh Kudus memampukan
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mereka mengerjakan tugas membuat situs-situs YLSA versi mobile dengan baik
dan teliti.
3. Divisi Web juga sedang berkonsentrasi mengerjakan upgrade total untuk
beberapa situs YLSA (Indo Lead, C3I, PEPAK, Katalog) dan situs mitra YLSA
(TELAGA). Dengan keterbatasan staf yang ada, tim Web harus bisa membagi
waktu dengan baik.
Pokok doa:
Doakan tim Web agar dapat mengerjakan tugas upgrade situs-situs YLSA ini
dengan baik. Kiranya Roh Kudus memberi kekuatan agar tim Web dapat
membagi waktu dengan baik. Doakan juga agar Tuhan kirimkan orang-orang
yang cinta Tuhan dan mampu untuk membantu proyek-proyek Divisi Web.

4. Betapa pentingnya mengabadikan peristiwa-peristiwa yang terjadi agar kita tidak
melupakan kebaikan Tuhan. Demikian juga peristiwa yang terjadi di YLSA.
Caranya adalah mengabadikannya dalam bentuk foto-foto dan menyimpan
semuanya di Galeri YLSA.
Galeri YLSA:
==> http://picasaweb.google.com/sabda.foto
Pokok doa:
Berdoa agar setiap foto dapat disortir, dikategorikan, dan diedit seperlunya
dengan dengan cepat. Kiranya Galeri YLSA ini dapat dimanfaatkan dengan
semaksimal mungkin untuk menyimpan arsip-arsip foto YLSA.
5. Bersyukur untuk kelas-kelas PESTA yang sedang berlangsung. Juga untuk 20
peserta yang sudah terdaftar di kelas diskusi PESTA DIK 2011. Semoga semua
peserta dapat segera menyelesaikan tugas tertulis dengan baik sebelum kelas
diskusi dimulai pada Januari 2010 nanti.
Situs PESTA (Pendidikan Elektronik Studi Teologia Awam):
==> http://www.pesta.org
Pokok doa:
Bersyukur untuk penyertaan Tuhan sehingga kelas-kelas PESTA (Natal dan
TMR) berjalan dengan baik. Doakan untuk peserta kelas diskusi DIK 2011 agar
dapat menyelesaikan tugas tertulis tepat waktu.
6. Pelayanan bidang TI yang dilakukan YLSA dapat berkembang karena campur
tangan Tuhan. Saat ini, YLSA sedang bergumul untuk penambahan staf baru,
khususnya di bidang IT dan penerjemah untuk tahun 2011.
Pokok doa:
Mohon dukungan doa agar Tuhan mengirimkan orang yang mampu di bidang TI
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dan mengasihi Tuhan untuk bergabung di YLSA. Hanya panggilan Tuhanlah
yang akan membawa mereka ke YLSA.

7. Facebook dan beberapa komunitas dunia maya telah dipakai Tuhan untuk
menjangkau jiwa dan menguatkan jemaat Tuhan. Karena itu, pelayanan
komunitas dunia maya yang dikerjakan YLSA perlu memiliki visi yang jelas untuk
menjangkau dan memperlengkapi mereka.
Pokok doa:
Doakan setiap staf YLSA yang terlibat langsung dalam pengembangan
komunitas dunia maya melalui pelayanan YLSA, khususnya Facebook. Biarlah
Tuhan senantiasa memberikan ide-ide baru agar Tim Komunitas dapat memakai
Facebook untuk melayani jemaat Tuhan dengan semaksimal mungkin.
8. Software SABDA yang sudah dinanti-nantikan oleh pengguna SABDA, telah
memasuki tahap akhir. Banyak peningkatan dan penambahan modul yang
dikerjakan dalam SABDA 4.0, yang sekarang sudah dipasang di situs
SABDA.net.
Situs SABDA.net:
==> http://www.sabda.net
Pokok doa:
Bersyukur pada Tuhan karena persiapan peluncuran SABDA 4.0 sudah
mendekat. Doakan agar Tuhan memberikan ketekunan dan kesabaran kepada
Tim SABDA sehingga semua proses penyelesaian bisa berjalan dengan baik.
Doakan agar bahan-bahan yang sudah dipasang di situs SABDA.net bisa
didownload oleh pengguna SABDA tanpa masalah.

Surat Anda
1. Dari: Rev. Yono Abadi < yonoabadi(at)xxxxx >
>Dear YLSA,
>Salam kenal dengan YLSA beserta staf anggotanya.
>Sudah lama baca situs SABDA tapi baru kali ini mengenalkan diri.
>Salam kenal salam damai sejahtera. Salam selamat berdoa dan bekerja.
>Dari Melbourne, Australia.
Redaksi:
Salam kenal juga Rev. Yono Abadi. Terima kasih untuk doanya, kiranya kasih Tuhan
terus memelihara pelayanan kita bersama.
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>Shaloom......
>YLSA luar biasa...isinya Ma'nyos!! Garing dan renyah serta mudah
>untuk dicerna... pokoke komplit..plit...plit. Bravo kepada para
>pengurus. Sekedar masukan: mohon diangkat juga tema tentang
>"mengangkat kehidupan para Hamba Tuhan di daerah pedalaman melalui
>sektor riil, melalui berkebun, bercocok tanam, dll." karena saya
>juga termasuk penginjil kampung. Terima kasih.
Redaksi:
Puji Tuhan. Biarlah berkat yang Anda terima dari YLSA dapat berlipat ganda diterima
oleh jemaat yang Anda layani. Tuhan memberkati pelayanan Anda di daerah.
3. Dari: < bjbungjoni(at)xxxxx >
>Sudah 2 tahun saya menggunakan software dari SABDA dan banyak
>menolong saya dalam menyiapkan renungan. CD SABDA 2 itu kudapat
>dari temanku, dan sampai sekarang aku menggunakannya, menjadi
>berkat dalam pelayanan. Terima kasih SABDA, Tuhan Yesus memberkati.
Redaksi:
Kami bersyukur karena SABDA dapat menjadi alat yang berguna untuk pelayanan
Anda. SABDA versi 4 telah diluncurkan, silakan download dari situs SABDA.net <
http://www.sabda.net >. Selamat melayani.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan Oktober 2010.
A. Sumbangan
Dustin Christian

100.000,00 01/09/10

Rudi Hartawan

1.000.000,00 01/09/10

Bambang Widjaja

50.000,00 01/09/10

Chandra Widjaja

1.000.000,00 02/09/10

Samuel Franklyn

300.000,00 02/09/10

NN

500.000,00 03/09/10

NN

2.000.000,00 06/09/10

Chandra Widjaja

4.000.000,00 06/09/10

Bintang Lydia. P. S

100.000,00 06/09/10

Grace Emilia

200.000,00 07/09/10

Sumbangan SS

395.000,00 07/09/10

TELAGA

500.000,00 07/09/10

Lina

50.000,00 14/09/10

Sudono Goritman

100.000,00 14/09/10

Tjhang Sion Ling

1.000.000,00 14/09/10

Lydia Augustina

100.000,00 16/09/10

Tantri Fennywati

1.000.000,00 20/09/10

Wiseno Adi Purnomo

400.000,00 21/09/10

Widya Kristiani So

500.000,00 23/09/10

IE Henoch TH. Li Iemanjaya

415.000,00 24/09/10

Edward B Sinuhaji

100.000,00 27/09/10

Budiharto Sanusi

100.001,00 27/09/10

Garth Irawan

260.000,00 27/09/10

Yayasan Gloria

250.000,00 28/09/10

NN

1.000.000,00 29/09/10

Sumbangan lain-lain

230.000,00

Bunga bank

88.212,00
___________

Total Sumbangan

Rp

15.738.213,00

B. Pengeluaran
Beban admin

2.289.800,00
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Kas kecil

100.000,00

Telp, listrik, dll.

2.195.100,00

Beban komputer

3.700.000,00

Beban perpustakaan

730.500,00

CD

439.000,00

Pengiriman pos, paket, dll.

105.500,00

Seminar jurnalistik

350.000,00

Bank
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50.211,00

Kepegawaian

23.825.000,00

Bayar PBB

1.599.600,00

Konsumsi staf

1.078.200,00

Pembuatan septic tank

3.500.000,00

Lain-lain

230.000,00
___________

Total Pengeluaran

Rp

40.192.911,00

Ucapan Terima Kasih
Tahun 2010 hampir kita lalui dan sepanjang tahun ini YLSA dapat terus hadir melayani
masyarakat Kristen Indonesia. Hal ini tidak lepas dari dukungan dana yang Anda
semua, para Sahabat dan Pendukung YLSA, telah berikan bagi pelayanan YLSA.
Karena itu, sungguh tak terkira ucapan syukur kami pada Tuhan yang terus memelihara
kami melalui para Sahabat dan Pendukung YLSA. Thank you so very much.
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

Stop Press
DAPATKAN KUMPULAN BAHAN NATAL DI SITUS NATAL INDONESIA
Bulan November telah tiba. Kami yakin Anda yang aktif di pelayanan pasti sudah mulai
berpikir untuk mempersiapkan Natal, bukan? Nah, dengan gembira kami
menginformasikan bahwa Yayasan Lembaga SABDA telah menyediakan situs Natal
Indonesia bagi setiap pelayan Tuhan agar bisa saling berbagi bahan-bahan Natal.
Ada banyak bahan yang bisa didapatkan, seperti misalnya: Renungan Natal, Artikel
Natal, Cerita/Kesaksian Natal, Drama Natal, Puisi Natal, Tips Natal, Bahan Mengajar
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Natal, Blog Natal, Resensi Buku Natal, Review Situs Natal, e-Cards Natal,
Gambar/Desain Natal, Lagu Natal, dan bahkan sarana diskusi tentang topik Natal.

Yang istimewa adalah situs ini dirancang sebagai situs yang interaktif, sehingga
pengunjung dapat berpartisipasi aktif dengan menulis blog, memberikan komentar, dan
mengucapkan selamat Natal kepada rekan pengunjung lain. Jadi, tunggu apa lagi?
Segera kunjungi situs Natal berbahasa Indonesia terbesar ini. Mari berbagi berkat pada
perayaan hari kedatangan Kristus ke dunia 2000 tahun yang lalu ini dengan menjadi
berkat bagi kemuliaan nama-Nya.
==> http://natal.sabda.org
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BeritaYLSA 63/Desember/2010
Dari YLSA
Salam sejahtera,

YLSA menutup tahun 2010 dengan ucapan syukur, karena Tuhan telah berkenan
memakai apa yang kami punya untuk melayani-Nya dan pekerjaan-Nya. YLSA juga
menyambut tahun 2011 dengan ucapan syukur karena Tuhan masih berkenan
mempercayai kami dengan pelayanan ini. Tapi kami tahu ini semua tidak lepas dari
dukungan doa dan dana yang para Sahabat dan Pendukung YLSA berikan. Karena itu
kami sungguh bersyukur untuk kerja sama yang terbentuk selama ini. Mari terus
melayani-Nya sesuai dengan karunia yang Dia berikan kepada kita masing-masing.
Segenap pengurus dan staf YLSA ingin mengucapkan:
Selamat Tahun Baru 2011!
Berkat dan belas kasihan Tuhan menyertai kita 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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1. Judul Blog: Lukas, Server YLSA yang Baru (Oleh: Lani Mulati)
...
Lukas? Aneh, bukankah 3 server YLSA sebelumnya selalu memakai nama tempat —
Zion, Aslan, dan Valinor. Kenapa sekarang memakai nama orang? Pertanyaan yang
mengganjal, tapi cuma kusimpan dalam hati. Aku pikir, suatu ketika nanti akan
kutanyakan ke Yochan — kenapa diberi nama Lukas? Server Lukas datang pertama kali
di kantor YLSA tanggal 01 Oktober 2010 dan secara resmi menjadi server internal
YLSA mulai 01 November 2010. Walaupun server Lukas sementara ini belum ‘on line’
24 jam, karena masih dipakai untuk mem-backup data, tapi kami, semua staf YLSA,
sepertinya sangat senang.
...
Baca selengkapnya tulisan Lani:
==> http://blog.sabda.org/2010/12/01/lukas-server-ylsa-yang-baru/]
2. Judul Blog: Akhirnya YLSA masuki pelayanan Mobile! (Oleh: Billy)
Setelah digumulkan dan didoakan beberapa waktu lamanya, YLSA akhirnya memasuki
pelayanan mobile. Melihat dunia yang saat ini hampir bisa dikatakan mobile sentrik
(segala sesuatu inginnya bisa diakses lewat HP/mobile), maka menjadi satu langkah
yang strategis untuk YLSA memulai pelayanan mobile ini. ...
Baca selengkapnya tulisan Billy:
==> http://blog.sabda.org/2010/12/03/akhirnya-ylsa-masuki-pelayanan-mobile/]
3. Judul Blog: YLSA Punya Septictank Baru (Oleh: Novi)
WC.., siapa yang tidak tahu tempat untuk apa itu, dan setiap kita pasti sangat
membutuhkan “keberadaan” WC — tanpa terkecuali di kantor YLSA. Beberapa waktu
yang lalu, kami — staf YLSA cukup kalang kabut ketika mau ke WC, karena WC di
kantor sedikit bermasalah. Akibatnya, ketika ada “keperluan” untuk ke WC, kami
terpaksa meminjam WC dari anak kost “Eplekenyes” (untung gratis. Oya, untuk sekedar
informasi saja, di kantor YLSA ada tiga WC, tapi entah kenapa, ketiganya mengalami
masalah pada saat yang sama T_T. ...
[Baca selengkapnya tulisan Novi:
==> http://blog.sabda.org/2010/12/06/ylsa-punya-septictank-baru/]
4. Judul Blog: Roadshow SABDA yang Unik di Mata Saya (Oleh: Titus)
...
Roadshow kali ini menjadi unik di mata saya karena saya mendapatkan kesempatan
untuk menjadi pengamat. Saya pun sangat bersyukur bisa melihat Billy dan Yochan
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mempresentasi Software SABDA dan Alkitab SABDA dengan sangat baik. Apalagi pada
saat Alkitab SABDA yang biasanya saya presentasikan dapat dipresentasikan oleh Billy
dengan menggunakan pendekatan yang berbeda. Menurut saya, hasilnya benar-benar
sangat baik. Sekalipun sampai waktu menunjukkan hampir pukul 22.00, saya melihat
mereka cukup memberi perhatian hingga selesai. Kami juga sempat membagikan CD
Alkitab Audio kepada setiap peserta yang hadir.
...
[Baca selengkapnya tulisan Titus:
==> http://blog.sabda.org/2010/12/15/roadshow-sabda-yang-unik-di-mata-saya/]
5. Judul Blog: Natal YLSA 2010: Ada yang Berbeda (Oleh: Tatik)
...
Sukacita kami bertambah karena Mas Titus menyampaikan firman sesuai tema Natal
kami tahun ini, “Besar Kasih-Nya”, berdasarkan Ulangan 30:11-20. Berkat Tuhan tidak
hanya berasal dari materi saja, jadi jangan hanya mengukur berkat dari materi yang kita
miliki. Sukacita, damai sejahtera, dan kekuatan untuk menghadapi tantangan hidup
adalah berkat Tuhan yang tidak ternilai harganya. Satu berkat yang paling berharga
yang kita miliki sekarang adalah keselamatan. Oleh karena inisiatif Allah untuk datang
ke dunia ini, menjadi teladan bagi manusia sampai pada kematian-Nya adalah berkat
yang luar biasa. Dari firman ini kami membawa pulang 2 poin penting, yaitu Kita harus
memilih untuk menaati (Ulangan 30:15, 19) dan kita harus mengasihi Tuhan (Ulangan
30:16).
...
[Baca selengkapnya tulisan Tatik:
==> http://blog.sabda.org/2010/12/24/natal-ylsa-2010-ada-yang-berbeda/]
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Renungan Natal: Misteri Kelahiran Yesus

Membaca kisah Natal tidaklah semudah yang kita duga. Kalau kita membacanya mulai
dari Matius 1:18, maka baru satu ayat saja yang kita baca, sudah timbul tanda tanya. Di
situ ditulis, "Pada waktu Maria, ibu-Nya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia
mengandung dari Roh Kudus, sebelum mereka hidup sebagai suami istri".
Lho, apa itu "mengandung dari Roh Kudus?" Sekarang ini dunia kedokteran mengenal
bank sperma, inseminasi buatan homolog, inseminasi buatan heterolog, bayi tabung,
dan sebagainya. Tetapi "mengandung dari Roh Kudus", apa itu?
Barangsiapa yang mau mencari tahu lebih banyak tentang hal ini dari Alkitab, akan
kecewa. Sebab, di seluruh Alkitab hal ini hanya ditulis di Matius 1 dan Lukas 1. Apa
yang ditulis di situ pun bukan penjelasan. Alkitab tidak memberi uraian biologis tentang
bagaimana caranya Maria menjadi hamil. Alkitab pun tidak menyampaikan cerita
sensasi sebagaimana biasanya kita baca tentang hamilnya para dewi dalam ceritacerita rakyat. Yang terdapat dalam Matius 1 dan Lukas 1 adalah pemberitaan bahwa
Allah menjelma menjadi manusia, dan untuk maksud itu, Allah memakai seorang wanita
biasa di Nazaret sebagai saluran proses penjelmaan-Nya.
Bagaimana hal itu terlaksana, tidaklah dijelaskan kepada kita. Peristiwa penjelmaan
Allah adalah suatu misteri. Mungkin itulah sebabnya Markus dan Yohanes sama sekali
tidak menulis tentang kisah Natal dalam Injil mereka.
Kalau begitu, apa yang kita lakukan terhadap misteri ini? Suatu misteri yang tidak
terpecahkan biasanya dipetieskan atau ditutup-tutupi. Itukah yang kita perbuat terhadap
misteri kelahiran Yesus? Bukan. Misteri itu telah dibakukan gereja dalam Pengakuan
Iman Rasuli. Tiap hari Minggu Gereja mengikrarkan percayanya kepada Yesus: "...
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria ...."
Ucapan tersebut terdiri dari dua bagian. Pertama, "yang dikandung daripada Roh
Kudus". Kalimat itu diambil dari Matius 1:18. Dengan kalimat itu, kita mengaku walaupun dengan rasa heran - bahwa Yesus adalah Allah. Ia betul-betul Allah. Dalam
diri bayi yang lahir di Betlehem itu, Allah sendiri yang datang. Kedua, "lahir dari anak
dara Maria". Kalimat itu diambil dari Matius 1:23. Dengan kalimat itu, kita mengaku walaupun dengan rasa takjub - bahwa Yesus adalah manusia. Ia betul-betul manusia.
Dalam bahasa Ibrani, ungkapan "lahir dari seorang perempuan" (Ayub 14:1) berarti
manusia biasa. Dalam arti itu Galatia 4:4 menyebut Yesus "lahir dari seorang
perempuan". Jadi, dengan kedua bagian kalimat tadi hendak dikatakan Yesus adalah
benar-benar Allah dan juga benar-benar manusia.
Apa manfaat pengakuan itu? Karena Yesus adalah Allah dan manusia, maka Ia dapat
menjadi Penghubung dan Penyelamat kita. Untunglah bahwa Yesus adalah Allah,
sehingga dengan demikian Ia dapat mengampuni dosa kita. Untunglah bahwa Yesus
pun adalah manusia, sehingga dengan demikian Ia dapat menggantikan kita di kayu
salib dalam menerima hukuman dosa.
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Memang kisah ini adalah suatu misteri, namun misteri yang menggembirakan. Memang
misteri ini tidak dapat kita pahami dan mengerti, tetapi syukurlah misteri ini dapat kita
percayai dan
kagumi.

Diambil dan disunting seperlunya dari:
Judul buku: Selamat Natal
Judul artikel: Misteri Kelahiran Yesus
Penulis: Dr. Andar Ismail
Penerbit: BPK Gunung Mulia, Jakarta, 2002
Halaman: 56 -- 58
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Rencana & Pokok Doa
Januari 2011

Melalui kesempatan ini, kami, seluruh pengurus dan staf YLSA ingin menyampaikan
terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan doa yang para Sahabat dan
Pendukung YLSA berikan selama tahun 2010. Doa-doa yang Anda naikkan kepada
Tuhan, yang mendengar dan mengabulkan doa, sungguh kami rasakan. Kami telah
dikuatkan dan dipelihara dengan luar biasa oleh Tuhan. Kami berharap dukungan doa
Anda juga akan terus kami rasakan di tahun 2011 nanti.
Berikut adalah sebagian dari rencana pelayanan YLSA di bulan Januari 2011. Mohon
dukungan doa Anda agar rencana ini bisa terlaksana dengan baik dan masyarakat
Kristen mendapat berkat seluas-luasnya.
1. Bersyukur atas upgrade dan pemisahan situs PEPAK, C3I (Christian Counseling
Center Indonesia) dan Indo Lead ke Drupal 6. Selain itu, Tim Web berencana
meluncurkan situs new TELAGA, new SABDA Katalog, dan situs e-Misi versi
mobile bulan Januari 2011. Giliran selanjutnya adalah mengupgrade situs
PESTA.
Pokok doa:
Mohon dukungan doa agar Tuhan memberikan hikmat untuk Tim Web dapat
bekerja sebaik-baiknya sehingga dapat menyelesaikan tugas yang sudah
direncanakan.
2. Sudah menjadi impian Tim PESTA untuk menambah modul baru di Situs PESTA,
karena sudah cukup lama tidak ada penambahan modul baru. Puji Tuhan,
akhirnya terwujud. Modul yang ditambahkan adalah Pembentukan Rohani
Kristen (PRK), yang mempelajari tentang disiplin rohani untuk menghasilkan
buah dan kedewasaan rohani. Untuk mendapatkan modul PRK, Anda dapat
mengaksesnya di:
==> http://pesta.org/prk_sil
Sudah ada beberapa modul baru yang saat ini sedang dikerjakan oleh Tim
PESTA. Dukungan doa Anda sangat kami harapkan.
Pokok doa:
Doakan untuk beberapa modul pelajaran PESTA yang sedang dikerjakan Tim
PESTA. Biarlah Tuhan memimpin setiap langkah penyelesaian modul-modul
baru ini sehingga dapat dipakai untuk menjadi sarana pendewasaan iman
masyarakat Kristen Indonesia.
3. Seiring dengan perkembangan teknologi yang saat ini cenderung mengarah ke
versi mobile, maka pada tahun 2011 YLSA melihat kepentingan untuk mengubah
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format publikasi YLSA di tahun 2011. Harapannya, para pelanggan dapat
mengakses semua publikasi YLSA lewat ponsel dengan nyaman.

Pokok doa:
Mohon dukungan doa agar perubahan format publikasi YLSA ke versi mobile ini
dapat menambah lebih banyak pelanggan dan menjadi berkat ke lebih banyak
orang.
4. Komunitas di dunia maya semakin berkembang, terutama lewat media
Facebook. Karena itu YLSA memanfaatkan kesempatan ini dengan membuka 4
grup di Facebook, yaitu SABDA, PESTA TMR, e-Santapan Harian, Wanita
Kristen, dan e-Renungan Harian. Facebook grup yang YLSA buka ini bertujuan
untuk menjadi sarana bersekutu, terutama untuk belajar firman Tuhan bersamasama agar saling menguatkan satu sama lain.
Anda semua diundang untuk ikut bergabung dan belajar firman Tuhan bersamasama.
==> http://fb.sabda.org/group/markus
==> http://fb.sabda.org/group/sh
==> http://fb.sabda.org/group/wanita
==> http://fb.sabda.org/group/rh
Pokok doa:
Doakan agar setiap Facebook group yang dibuka YLSA ini dapat memberkati
para anggota, khususnya agar Firman Tuhan semakin digumulkan dan
dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.
5. Awal tahun 2011 YLSA masih terus bergumul untuk pengembangan proyek
Alkitab mobile. Tim SABDA sedang mempersiapkan Alkitab Mobile yang bisa
ditambah dengan data-data pribadi, seperti catatan pribadi. Namun masih ada
kendala sehubungan dengan kompatibilitas device-device yang berbeda.
Bagi Anda yang membutuhkan Alkitab mobile, silakan berkunjung ke:
==> http://alkitab.mobi/
==> http://labs.sabda.org/Alkitab_untuk_HP/Download
Pokok doa:
Berdoa agar Tuhan senantiasa memberikan kreativitas kepada Tim SABDA agar
mereka dimampukan untuk mengembangkan proyek-proyek mobile yang ada.
Kiranya Tuhan memberikan mereka ketekunan supaya semua kendala dapat
diatasi dengan baik.
6. Lowongan YLSA masih terus dibuka karena kami masih membutuhkan
programer-programer untuk bekerja di YLSA. Semoga Tuhan menuntun mereka
untuk bergabung di YLSA dan bersama-sama berkarya bagi kemuliaan-Nya.
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Untuk mengetahui informasi lebih lanjut, silakan berkunjung ke:
==> http://www.ylsa.org/lowongan

Pokok doa:
Doakan agar Tuhan mengirimkan programer-programer baru yang mengasihi
Tuhan dan cinta Alkitab. Biarlah melalui YLSA talenta mereka dapat dipakai
untuk membangun kerajaan-Nya.
7. Sudah beberapa waktu YLSA merindukan penambahan kantor karena tempat
yang ada sekarang perlu diperluas lagi. Di masa mendatang YLSA ingin semakin
berperan dalam menolong jemaat-jemaat Tuhan memiliki visi memenangkan
Indonesia melalui dunia IT.
Pokok doa:
Doakan usaha YLSA untuk memperluas kantor supaya lebih banyak staf bisa
bergabung bekerja di ladang misi dunia maya YLSA. Kiranya Tuhan
menggerakkan anak-anak Tuhan untuk membantu pendanaan sehingga
perluasan kantor bisa terwujud.

Surat Anda
Dari: agus susilo <susilohalleluya(at)xxxxxx>
>Saya mengucapkan terima kasih atas jerih lelah team YLSA
>menyediakan waktu, pikiran, tenaga, untuk menjadi alat Kristus
>di dunia internet... saya yakin bahwa YLSA sudah menjadi berkat
>bagi banyak org dan banyak orang bertobat. Oya saya juga mau
>nanya.... saya kan uda download SABDA study biblikal tapi koq gak
>bisa muncul. Gimana cara meoperasionalkannya, makasi. Apakah SABDA
>punya comentary2, ada di situs apa supaya saya bisa membukanya.
>Terima kasih. JLU.
>
>SELAMAT NATAL 2009 & SELAMAT TAHUN BARU 2010
Redaksi:
Dear Pak Agus, terima kasih banyak untuk surat Anda yang sangat memberi semangat.
Doakan agar visi dan misi yang Tuhan berikan kepada semua staf YLSA dapat kami
jalankan dengan setia.
Tentang program SABDA, sebelum dapat menjawab pertanyaan Anda, izinkan kami
menanyakan beberapa hal:
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1. Operating System apakah yang Anda gunakan? SABDA 4 hanya dapat
digunakan pada Windows XP dan versi-versi selanjutnya. Jika Anda
menggunakan Windows 98, mohon gunakan SABDA 3 Final 2009.
2. Apakah yang Anda download dan instal adalah "starterpack" terbaru yang kami
sediakan di situs sabda.net? Sebelum dapat menggunakan modul-modul
Software SABDA, Anda harus menginstal starterpack (atau starterpack versi
mini) yang memuat program inti SABDA. Setelah program inti dalam starterpack
ini sudah terinstal, Anda dapat menambahkan modul-modul (atau modul packs)
lain.
3. Jika Anda mengalami kegagalan saat melakukan instalasi starterpack, mohon
matikan antivirus yang Anda gunakan, dan coba untuk melakukan instalasi
kembali. Atau coba lakukan instalasi dalam "safe mode". Metode kompresi yang
digunakan untuk instalasi Software SABDA banyak ditiru oleh pembuat virus,
sehingga beberapa antivirus salah mendeteksi instalasi Software SABDA
sebagai virus. Sebagai informasi, Software SABDA bukanlah virus, dan tidak
mengandung virus.
4. Jika dalam safe mode instalasi masih gagal dilakukan, mohon informasikan
kepada kami pesan error apa yang muncul pada layar monitor Anda pada saat
instalasi berlangsung, sehingga kami dapat lebih mengerti permasalahan yang
terjadi pada sistem Anda.

Setelah instalasi starterpack selesai, Software SABDA akan langsung dijalankan.
Jika Anda ingin menambahkan modul-modul lain, tutup Software SABDA jika
sedang dalam posisi terbuka, dan instal modul-modul tambahan yang Anda
inginkan.
Untuk petunjuk instalasi Software SABDA dapat Anda peroleh di:
•

http://download.sabda.org/sabdanet/documents/petunjuk_install_4.0.pdf

dan petunjuk penggunaan dapat Anda download di:
•

http://download.sabda.org/sabdanet/documents/user_manual.pdf

Software SABDA memiliki commentary/catatan/tafsiran yang dapat Anda lihat pada
bagian catatan/tafsiran. Semoga informasi ini dapat membantu. Selamat bereksplorasi.
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Laporan Keuangan

Berikut kami sampaikan laporan keuangan YLSA bulan November 2010.
A. Sumbangan
Lukas Haridjaja

500.000,00

01/11/10

Bambang Widjaja

50.000,00

01/11/10

Samuel Franklyn

300.000,00

01/11/10

Budiharto Sanusi

100.001,00

02/11/10

Fenny

100.000,00

02/11/10

NN

500.000,00

02/11/10

Grace Emilia

200.000,00

04/11/10

NN

2.000.000,00

04/11/10

NN

210.112,00

04/11/10

Dustin Christian

100.000,00

05/11/10

Chandra Widjaja

2.000.000,00

08/11/10

Sri Rejeki Swanday

1.570.000,00

08/11/10

500.000,00

09/11/10

NN

6.880.000,00

09/11/10

NN

211.113,00

11/11/10

1.000.000,00

12/11/10

GKIm Anugerah

150.000,00

12/11/10

Lukas Haridjaja

1.000.000,00

16/11/10

Yayasan Gloria

250.000,00

19/11/10

Jap Aries Gunawan

100.000,00

25/11/10

Edward B Sinuhaji

100.000,00

25/11/10

Grace Emilia

200.000,00

30/11/10

CV

1.000.000,00

30/11/10

Adi Wibawa

1.000.000,00

30/11/10

Sumbangan Lain-lain

2.156.000,00

TELAGA

Johny (GKIm Anugerah)

Bunga bank

66.562,00
___________

Total Sumbangan

Rp

22.243.788,00

B. Pengeluaran
Beban Admin
Kas Kecil

2.629.100,00
150.000,00
116

Telp, listrik, dll

Berita YLSA 2010

2.062.100,00

Beban Komputer

10.644.250,00

Beban Perpustakaan

1.298.400,00

CD

399.000,00

Pos, paket, dll

212.300,00

Admin Bank

21.862,00

Kepegawaian

22.785.000,00

Konsumsi Staf

1.767.400,00

Pembuatan septic tank

4.194.000,00

Renovasi rumah depan

5.958.500,00
___________

Total Pengeluaran

Rp

52.121.912,00

Ucapan Terima Kasih
Puji Tuhan untuk tangan para Sahabat dan Pendukung YLSA yang digerakkan Tuhan
untuk memberikan bantuan bagi pelayanan YLSA. Partisipasi Anda sungguh telah
diberkati Tuhan sehingga YLSA bisa terus melangsungkan pelayanannya. Biarlah
Tuhan sendiri yang akan membalaskan kemurahan hati Anda.
Bagi para Sahabat dan Pendukung YLSA 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

Stop Press
e-Artikel
Anda haus akan pengetahuan rohani? Atau membutuhkan referensi seputar bahanbahan artikel Kekristenan? Melalui e-Artikel -- situs yang dirilis oleh Yayasan Lembaga
SABDA, kerinduan Anda akan dipuaskan. Situs ini hadir untuk memperkaya
pengetahuan rohani Anda dengan beragam artikel yang sangat menarik untuk dibaca
dan di update setiap saat. Terbagi ke dalam 12 kategori menarik diantaranya artikel
seputar anak, kepemimpinan, renungan, dan masih banyak lagi. Pembagian kategori ini
akan memudahkan Anda dalam mencari artikel-artikel yang akan terus bertambah
jumlahnya.
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Anda juga bisa melihat semua artikel yang tersedia dengan klik menu Daftar Artikel.
Artikel-artikel terbaru langsung ditampilkan di halaman depan situs ini. Selain itu
disediakan juga mesin pencari untuk memudahkan Anda mencari artikel yang
dibutuhkan. Ingin mengirim artikel supaya dibaca oleh pengunjung? Silakan
mengirimnya dengan masuk ke menu Submit Artikel. Artikel yang lolos seleksi akan
ditampilkan di Situs e-Artikel. Segera arahkan browser Anda di:
==> http://www.sabda.org/artikel/
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Berita Yayasan Lembaga SABDA
•
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•

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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